LAGEDI KOOLI COVID-19 TEGEVUSPLAAN

Sissejuhatus
COVID-19 leviku tõkestamise plaan on
koostatud kooli tegevusvalmiduse
suurendamiseks ja tööjaotuse
selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise
laine tekkides. Plaani eesmärgiks on
koroonaviirusest tingitud mõjude
vähendamine ja kooli täieliku sulgemise
vältimine.
COVID-19 on uue koroonaviiruse SARSCoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus, mis
tuvastati esmakordselt detsembris 2019
Hiinas. Koroonaviirus levib silmale
nähtamatute piiskadega, mida nakatunud
inimene levitab hingates, rääkides, köhides
või aevastades. Samuti levib
viirus pindade kaudu, mida nakatunud
inimene on puudutanud või millele on
nakkusega piisakesed sattunud. Viirusosakesed võivad suletud ruumis lennata
kuni 2 meetri kaugusele. Toatemperatuuril
ja 40% suhtelise niiskuse juures säilib
viirus kuni 4–5 päeva. Mida kõrgem on
temperatuur ja suurem suhteline niiskus,
seda kiiremini viirus hävib.
Koroonaviirusega nakatunud inimestel on
kõige sagedamini üks või mitu järgmistest
sümptomitest: palavik, kuiv köha,
väsimus, röga, hingamis-raskused, lihas- ja
liigesvalu, kurguvalu, peavalu. Kõige
sagedamini esinevad palavik, köha ja
hingamisraskused. Siiski, igal
koroonaviirusesse nakatunud inimesel
võivad olla erinevad sümp-tomid. Võib
olla nakatunud ka nii, et sümptomid on
kerged või neid pole üldse ja inimene ise
tunneb end täiesti tervena.
Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva,
keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii
palju võib minna aega alates nakkuse
saamisest kuni selleni, et inimene hakkab

end haigena tundma ja tekivad esimesed
sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene
aga endalegi teadmata teistele
nakkusohtlik. Enamik inimesi põeb
koroonaviirust kergelt, aga eriti
vanemaealistel ja kroonilisi haigusi
põdevatel inimestel võib haigus kulgeda
raskemalt.
Terviseamet kinnitab teadusuuringutele
tuginedes, et lastel esineb täiskasvanutega
võrreldes COVID-19 haigust pigem harva.
Euroopas olid ca 4% haigestunutest alla
18-aastased. Viimastest omakorda veerand
olid alla 5-aastased, kolmandik 5–11aastased ja ülejäänud 12–18-aastased. On
tõestatud, et COVID-19 haiguse
ülekandumine koolikeskkonnas lapselt
lapsele on harv. Samuti on harva ette
tulnud olukordi, kus COVID-19-sse
haigestunud lapsed oleksid haigust edasi
andnud täiskasvanutele. Täpsemalt saab
lugeda Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskuse koostatud
riskihinnangust:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/
files/documents/COVID-19-schoolstransmission-August%202020.pdf

Koroonaviiruse leviku tõkestamise
olulised ennetusmeetmed koolis:
1) Kooli fuajees on tagatud käte
hügieeniks desinfitseerimisvahendid
(võimalusel puutevabad automaadid),
sööklates ja tualett-ruumides on olemas
kätepesuvahendid, ühekordsed
paberrätikud ning kätehügieeni
plakatid.
2) Õpilaste ja personali informeerimine
kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleb
pesta sooja voolava vee ja seebiga
vähemalt 20 sekundit. Kui
kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada
alkoholipõhist (vähemalt 70%
alkoholisisaldusega) käte
desinfitseerimis-vahendit. Noorematele
õpilastele tuleb õige kätepesutehnika
praktiliselt ette näidata.
3) Inimestevaheliste kontaktide
vähendamine on olulise tähtsusega,
vähendada erinevate gruppide
kokkupuutumist nii palju kui võimalik.
Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende
vajalikkust ja maandada viiruse leviku
riske, korraldades ürituse hajutatult ja
väiksemates rühmades. Õppekäike ja
ekskursioone on soovitatav korraldada
klasside või rühmade kaupa. Välisreisid
ja rahvusvahelised üritused on
soovitatav edasi lükata. Tulles
välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on

4)

5)

6)

7)

16 või enam, tuleb jääda kaheks
nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on
õigus suunata kõrge nakatumisriskiga
riigist tulnud õppija distantsõppele.
Ajakohase info riikide ja
liikumispiirangute kohta Eestisse
saabujatele leiab Välisministeeriumi
kodulehelt: https://vm.ee/et/ teaveriikide-ja-eneseisolatsiooninouetekohtaeuroopast-saabujatele.
Koolimajas tagada kvaliteetne
ventilatsioon ning regulaarne ja piisav
tuulutamine (vähemalt 15 minutit).
Igapäevase märgkoristuse
korraldamine, koristamisel pesta
erinevad pinnad (pingid, lauad,
ukselingid, lülitid jm) tõhusalt
nõuetekohaste pesemis- või
desinfitseerimisvahenditega.
Õpilaste juhendamine hingamisteede
hügieeni osas. Kui aevastatakse või
köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja
nina ühekordse salvrätikuga ning visata
siis see koheselt prügikasti ja puhasta
seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis
kasutada oma varrukat (küünarvarre
osa), aga mitte paljast kätt.
Koolis käivad vaid terved õpilased ja
personal, haigusnähtudega tuleb jääda
koju. Õpetajatel on õigus saata
haigusnähtudega laps koju.

OLUKORD/JUHTUM

TEGEVUS
Õpilaste tervisekontroll
koolipäeva alguses/jooksul.

Kooliaasta algab
tavapäraselt

Kooli söögivahetunnid toimuvad
kolmel vahetunnil:
1. klassid – kell 10.45-11.05
2.-4.A klassid – kell 11.05-11.25
4.B-6.B klassid – kell 12.1012.30
7.-9. klassid – kell 13.15-13.30

KÄITUMISJUHIS

ÕPPETÖÖ
KORRALDUS

MÄRKUSED

Klasside tuulutamine vahetundide ajal.

Kontaktivaba
termomeetriga õpilaste
tervise kontrollimine
pisteliselt.

Maskide ja käte desinfitseerijate
kasutamise võimalus kõigil.

Käte desinfitseerija ei ole
käte pesemiseks mõeldud
vahend. Käsi pestakse
seebi ja veega.

Kõikides klassiruumides on käte
pesemiseks vajalikud vahendid (seep,
kuivatuspaber).

Õppetöö toimub
tavapärasel viisil
kontaktõppena.

Distantsi hoidmine, ennetustegevuse
järgimine ja meeldetuletamine õpilastele

Muutus tundide aegades
alates 6. tunnist.

Vahetundidel õpilased õues

Õpilane läheb reisile
välisriiki (õppetöö ajast,
sh ka koolivaheajal)
LISA 1

Lapsevanema avaldus vähemalt
10 koolipäeva enne puudumist.

Klassijuhataja suhtleb lapsevanemaga
Eraldi individuaalset ening informeerib täiendavalt kodu
õpet õpilasele kool sel
vastutust õppetöö osas ning 14 päevasest
perioodil ei võimalda.
eneseisolatsioonis viibimisest peale
reisilt tulekut.
Õppetööks vajalik info
antakse Stuudiumis tunni
kirjelduste ja koduste
Aineõpetajate märge avaldusele.
tööde märkimise kaudu.

Lapsevanem tagab, et
õpilane suudab omandada
kogu koolist puudumise
perioodil klassis läbitud
materjali ja koolist
eemalviibimise tõttu ei
teki õpilasel hiljem
raskusi ja/või
mahajäämust õppetöös.

Lapsevanema allkiri (peale õpetajate
märke tegemist).
Klassijuhataja allkiri ja avalduse
edastamine direktorile.

Haigestunud töötaja teavitab
haigestumisest ja läheb koheselt koju.
Haigustunnustega last märgates
tuleb ta koheselt eraldada teistest
õpilastest.
Õpilane/kooli töötaja
haigestub koolis

Haigestunud õpilane pöördub õpetaja
või kooliõe poole, kes teavitab
juhtkonda.

Haigestunud töötaja teavitab
haigestumisest juhtkonda.
Haigestunud õpilasel mõõdetakse
temperatuuri kontaktivaba
termomeetriga.
Haigestunud õpilasele antakse
kirurgiline mask ja eraldatakse teistest
õpilastest kuni vanemate tulekuni.

Lapsevanem peab
avaldust nägema peale
aineõpetajate märgete
tegemist, oma allkirjaga
kinnitab vanem, et on
teadlik avaldusele
märgitust.
Õpilane toob
allkirjastatud avalduse
klassijuhatajale
allkirjastammiseks ning
edastab selle direktorile.
Lapsevanem/töötaja võtab
koheselt kontakti
perearstiga, hoiab
kontakti
klassijuhatajaga/töötaja
kooli juhtkonnaga.
Õpilane või töötaja võib
kooli naasta siis, kui
perearst on tunnistanud ta
terveks.
Õpilane, tema vanem,
kooli töötaja või
Terviseamet teavitab
kooli, kui COVID-19
kahtlus on leidnud
kinnitust.

Teavitada klassijuhatajat. Klassijuhataja
puudumisel kooli juhtkonda.
Kooliõde, klassijuhataja või kooli
juhtkonna liige võtab koheselt ühendust
lapsevanemaga ja kutsub vanema
õpilasele järele.
Kui õpilase terviseseisund enne vanema
kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb,
helistada 112.
Õpilane/õpetaja/kooli
töötaja on kokku
puutunud inimesega,
kellel oli kontakt
haigestunuga.
LISA 2

Antud juhul ei ole
eneseisolatsiooni nõuet ja
õpilane/õpetaja/kooli töötaja võib
tulla kooli õppima/tööle

Lapsevanem teavitab koheselt
klassijuhatajat.

Õpilase pereliikmel
tuvastatakse COVID-19

Kui õpilasega tegeleb
kooliõde, siis informeerib
ta õpilase klassijuhatajat
lapse koju saatmisest.

Klassijuhataja teavitab koheselt
kooli juhtkonda.
Õppejuht teavitab kõiki õpetajaid.
Direktor teavitab klassi
lapsevanemaid.

Õpilane jääb 14 päevaks
eneseisolatsiooni
Õppetöö edastatakse
Stuudiumi kaudu ja
märgitakse kodutöö alla
sellele õpilasele eraldi.
Õpilasega toimub suhtlus
läbi Stuudiumi ja Google
Meeti.

Lapsevanem teavitab koheselt
klassijuhatajat.

Õpilasel tuvastatakse
COVID-19
(LISA 3)

Klassijuhataja teavitab koheselt
kooli juhtkonda.

Õpilase klass jääb 14 päevaks
distantsõppele.

Õppejuht teavitab kõiki õpetajaid.
Direktor teavitab klassi
lapsevanemaid.

Õpetajad viivad klassile
tunde läbi veebi
vahendusel kontaktõppe
tunniplaani alusel.

Direktor teavitab KOV ja
Terviseametit

Õpetaja pereliikmel
tuvastatakse COVID-19

Õpetaja teavitab koheselt
pereliikme positiivsest testi
tulemusest õppejuhti ja direktorit.

Õpetaja jääb 14 päevaks
eneseisolatsiooni.

Õpetajal tuvastatakse
COVID-19

Õpetaja teavitab koheselt
positiivsest testi tulemusest
õppejuhti ja direktorit.

Õpetajaga lähikontaktis olnud õpetajad
jäävad 14 päevaks distantsõppele.

(LISA 3)

Õppejuht teavitab õpetajaid.

Õpetaja tunnid
asendatakse või
korraldatakse õppetöö
ümber distantsilt
õpetamisele.

Õppetöö jätkub
kontaktõppena,
haigestunud õpetaja
tunnid asendatakse või
jätkuvad distantsilt.

Riskigruppi kuuluvatel
õpetajatel on võimalik
jätkata õppetöö
läbiviimist distantsilt
veebi vahendusel,

Nakatunuga
kokkupuutunud õpetajad
jätkavad tundide
läbiviimist distantsilt .

Direktor teavitab KOV ja
Terviseametit.

Töötaja pereliikmel
tuvastatakse COVID-19

Direktor teavitab lapsevanemaid.
Kooli töötaja teavitab koheselt
positiivsest testi tulemusest
majandusjuhti ja direktorit.

Töötaja jääb 14 päevaks
eneseisolatsiooni.

Kooli töötaja jääb
eneseisolatsiooni 14 päevaks.
Kooli töötaja teavitab koheselt
positiivsest testi tulemusest
majandusjuhti ja direktorit.
Töötajal tuvastatakse
COVID-19

Direktor/õppejuht teavitab kõiki
õpetajaid.
Direktor teavitab KOV ja
Terviseametit.

tunniplaani alusel.

Vastavalt tööiseloomule
jätkatakse töötamist
distantsilt.
Koolitöötajaga lähikontaktis (LISA 3)
olnud töötajad jäävad 14 päevaks
eneseisolatsiooni.

Nakatunuga
kokkupuutunud õpetajad
jätkavad tundide
läbiviimist distantsilt.

Õppetöö osaline viimine distantsõppele.

Kui üldine nakatunute
arv kasvab koolis ja
kooli lähipiirkonnas,
maakonnas, riigis.

Riigis on kehtestatud
hädaolukord või on
Õppetöö toimub kas koduklassi põhiselt, vahetustega õppena,
mitmeid piiranguid
osalise kontaktõppena või muul viisil vastavalt kehtestatud
viiruse leviku
piirangutele
tõkestamiseks. Koolid on
 koduklassi põhise õppetöö korral (I kooliaste) on õpilased kogu
Koolil on õigus teha vastavalt
avatud, kuid vajalik on
koolipäeva samas klassiruumis ja kasutavad ühte õppekohta, ei
olukorrale ajutisi ümberkorraldusi
kontaktõppes olevaid
tehta rühmatöid. Kui õpetaja vahetub, siis ta desinfitseerib
ja võtta kasutusele meetmeid, mis
õpilasi hajutada nii, et
töölaua. Klassiruumi tuulutatakse iga õppetunni järel.
aitavad nakatumiste kasvu vältida
kooli/klasside täituvus on
või pidurdada.
kuni 50%. Kontaktõpe on
 vahetustega õpe (II ja II kooliaste) võib toimuda päevade kaupa
(nt osad klassid on koolis E, K ja R ning teised T ja N vms).
oluline tagada
esmajärjekorras
 osalise kontaktõppe korral toimuvad kontakttunnid
põhikooli I ja II astme
vajaduspõhiselt väikestes rühmades hajutatud päevaplaani
õpilastele ning
alusel.
 Vahetustega õppe ja distantsõppele jäänud klassi õpilastele tagab hariduslike
erivajadustega õpilastele.
kool toidupakid.
Õpilaste füüsiliste
kontaktide vähendamiseks
on soovitav korraldada
õppetöö hajutatult
(hajutatud koolipäeva

Õppe üldine korraldus koolis viibivatele õpilastele






Koolis haigestub 10% kooli
õpilastest/õpetajatest/töötajatest.
Koolis haigestub 10%
(20) õpilastest
Koolis haigestub 10%
(3,5) õpetajatest
Koolis haigestub 10%
(8) koolitöötajatest
(kogu personal)

Hea ilma korral toimuvad ainetunnid õues.
Vahetunnid planeeritakse nihkega, et tagada laste minimaalne
kokkupuude.
Hariduslike erivajadustega õpilase õppe korraldamise viisi üle
otsustab kool, konsulteerides vajadusel haridusameti ja piirkonna
Rajaleidja keskusega, et leida õppe korraldamiseks eelistatult
üldisele korraldusele võimalikult sarnane viis.
Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi
HEV õpilaste ja nende vanematega.

 Kontaktõpe asendub distantsõppega
 Õppetöö toimub distantsõppena distantsõppe tunniplaani alusel
veebi teel
 Rakendatakse erisusi hindamissüsteemis. Muudatused tehakse
kõikidele osapooltele teatavaks Stuudiumi kaudu.

HEV õpilastele (määratud eritugi ja tõhustatud tugi) on tagatud
kontakttunnid koolis või kodus 50% ulatuses õppetööst. HEV
Direktor teavitab klassi
õpilased saavad 50% ulatuses distantsõppeks vajalikud õpiülesanded
lapsevanemaid.
ja konsultatsioonid elektrooniliste sidevahendite kaudu, nende
Õppejuht teavitab kõiki õpetajaid. puudumisel paberkandjal õpetaja poolt määratud ajal ja korras.
Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi
HEV õpilaste ja nende vanematega.
Hindamine on paindlik ja rõhk on õppeprotsessil.

Juhendit muudetakse vastavalt Rae vallas, Harjumaal ja riigis kehtivatele oludele ja korraldustele
COVID-19 lisamaterjalid ja juhendid LISA 4

algus, erinevatel aegadel
vahetunnid, hajutatud
söögivahetunnid,
koduklassides õppimine,
õuesõpe, e-õppe päevad
jm).

Täpsemad juhised annab
Terviseamet ja KOV

HEV õpilaste ja nende
peredega võtab kontakti
HEV koordinaator ja/või
tugiteenuste spetsialistid

LISA 1
Kas välisriigist tulevad õppijad võivad minna kooli?
https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus
Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
Haridusasutusel on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist või riigist, mille kohta andmed puuduvad,
tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab
Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopastsaabujatele.
Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid, kes on viimase 14 päeva jooksul
saabunud kõrge haigestumusega riigist või kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud
inimesega.
Koroonatesti tegemine isolatsioonikohustuse lühendamiseks on mõeldud tööle naasmise kiirendamiseks
ning ei laiene õppijatele. Piiril testimise mõte on hädavajaliku töörände võimaldamine. Ehk siis see võimalus
on näiteks töö tõttu reisivatel õpetajatel ja õppejõududel. Lastel ja õppijatel, kes on tulnud kõrge
nakkusriskiga riikidest tuleb siiski jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni.
Õppekorralduse osas edastab õpilasele ja /või vanematele infot klassijuhataja. Kahel nädalal, mil õpilase
õppimine toimub kodustes tingimustes, on vanema kohustus jälgida oma lapse õppetöö kulgemist ja tagada
õpilase edasijõudmine õppeainetes. Küsimuste tekkides ja muul vajadusel saate võtta ühendust
klassijuhatajaga ja/või aineõpetajatega. Eraldi individuaalset e-õpet õpilasele sel perioodil kool ei võimalda.
Õppetööks vajaliku info edastatakse Stuudiumi kaudu.
Lisaks leiate teavet riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele Politsei-ja Piirivalve lehelt
www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

LISA 2
Kas juhul, kui lapsevanem tuleb reisilt, või on kokkupuutunud COVID-19 haigega tohib laps kooli
minna?
https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus
Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid, kes on viimase 14 päeva jooksul
saabunud kõrge haigestumusega riigist või kes on kokku puutunud COVID-19 haigega lähikontaktis olnud
inimesega.
Ehk siis kui näiteks üks pereliige tuleb reisilt riigist, mille nakkuskordaja on kõrge või puutus kokku
COVID-19 haigega, ei tähenda see, et kõik tema perekonna liikmed peaksid jääma koju.

LISA 3
Õpilane, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud
kinnitust.
• Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla
delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
• Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning
selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Kool ja
kooliõde osutavad kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni
14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma
tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust
perearstiga.
• COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema kooliruumid, kus COVID-19 viiruse
positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide
pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti
soovitustele.
• Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest
desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.
• Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb 72
tunniks sulgeda kogu hoone.
• Kui mõnes klassis või õpperühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud
klass või õpperühm kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi,
positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:
 elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem
kui 2 meetri kaugusel;
 on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale
köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
 on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja
vähem kui 2 meetri kaugusel;
 on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:
- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva
ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne
COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest
olukorrast.
Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise
vajadust. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Tervise-ametil on lisaks haridusasutuste
ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste tervise-uuringute
korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.
Sama seadus ütleb, et kooli pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle
Terviseametiga

LISA 4
COVID-19 lisamaterjalid


Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:
https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport
Hariduse valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus
Kultuuri valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused
Spordi valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/trennid-ja-huviringid



Haridus- ja Noorteameti juhised koolidele: https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

 Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
Terviseameti COVID-19 käitumissoovitused jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetele:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf

