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PÄEVAKORD
1.

Olukord koolis seoses koroonaviirusega.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Meelis Atonen: Kuidas on olukord koolis seoses koroonaviirusega ning kas
Haridusministeeriumi poolt ka mingit tuge on?
Krista Andreson: Hetkel on seis normaalne, kõik õpetajad olid koolis ja kedagi ei
olnud vaja asendada. Täna oli koosolek ja arutasime testimisega seotud küsimusi
ja muude kohustuste täitmist, mis koolile on pandud. Õpilasi on
koroonapositiivsena kodus 5, enne vaheaega oli see number 11. Enne vaheaega
tegime veel kaks e-õppe päeva, sest õpetajaid oli puudu. Täna võib öelda, et see
oli õige otsus.
Meelis Atonen: Mulle teadaolevalt peaksid koolid saama teavet, mitu protsenti
õpetajatest ja õpilastest on vaktsineeritud. On see teave olemas?
Krista Andreson: Ministeeriumi kirjale oli lisatud tabel, kus olid andmed üle kogu
Eesti. Selle kohaselt on vaktsineeritud rohkem kui 80% õpetajatest ja rohkem kui
50% õpilastest. Umbes nii on ka meil. Praegu on meil kõik õpetajad peale ühe kas
vaktsineeritud või läbi põdenud. Kooli medõde sai septembri keskel teabe, kes
õpilastest on vaktsineeritud ja kes mitte. Kuna koolil on nüüd kohustus teavitada,
et vaktsineerimata lähikontaktne läheks 4 päeva jooksul PCR testi tegema, peab
koolil vaktsineeriuse kohta teave olema. Nüüd saab kooli medõde ka värskemad
andmed.
Neljapäeva õhtul saime teate, et koolis hakkab masstestimine. Reedel oli
veebikoosolek teiste Viljandi koolijuhtidega ja linna haridusametiga. Otsustasime,
et ei hakka tormama, sest teste siis veel ei olnud, õpetajad olid ette valmistamata,
samuti puudusid lastevanemate nõusolekuid selliseks testimiseks. Tegime
stuudiumis klasside kaupa küsitlused lastevanematele. Vastamise tähtaeg oli täna
õhtul. Nii peaks meil olema teisipäeva hommikuks selge, kes on testimisega nõus.
Leppisime ülelinnaliselt kokku, et võtame aega, et asi läbi mõelda ja alustada kõige
varem kolmapäeva hommikul. Tänase päeva seisuga on umbes kolmandik
vastanutest testimise vastu, kuna lapsevanemad ei ole päris veendunud, kuidas
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see testimine koolis käib. Asja muudab keeruliseks see, et ministeerium on
märkinud, et kui last ei lubata testida, siis ei muutu sellest midagi st lapse jaoks
jätkub kõik tavapäraselt.
Täna lõuna ajal otsustasime haridusameti ja koolijuhtide koosolekul arutada
võimalust, et riigi poolt eraldatud testid suunata kodudesse. Otsustasime, et
läheme seda teed ja teeme kindlaks, kes on testimisest huvitatud, ning saadame
testid neile koju. Sooviksin selles osas ka hoolekogu arvamust.
Hoolekogu arutab küsimust ning toetab kiirtestide õpilastele koju saatmist ja kodus
testimist.
Krista Andreson: Siiani pidi lähikontaktne vaktsineerimata õpilane minema
kiirtestile ja siis PCR testile. Kogu selle aja võis ta käia koolis. Nüüd peab
lähikontaktne minema 4. päeval kohe PCR testile. Vahel tuleb aga teave selle
kohta, kes on lähikontaktne, alles 7. päeval. Lisaks ei ole meil mingit teavet, kas
õpilane üldse läks PCR testile või mitte. Samas koolis käib kogu selle aja. Nii et
uue korra järgi näen veel vähem võimalust neid positiivseid avastada.
Üle tuleb vaadata ka planeeritud üritused, sh kooli sünnipäev. Plaanime teha kooli
sünnipäeva kogunemise staadionil ning järgneva kringlisöömise siis
klassiruumides. Traditsiooniliselt oleme pidanud isadepäeva laupäeva. Seekord
mõtlesime, et teeme väljas spordipäeva väikese sisehoovi tervituskontserdiga.
Homme räägime aineühenduse juhtidega ja lepime uuesti kokku õppekäigud ja
muud asjad, mis veel võiksid toimuda enne aasta lõppu. – KIK üritused
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