Sõnum hooldajatele 7.5.

Teretulemast kontaktõppesse alates 14.5.
Kevade järele jäänud kontaktõppe periood on õpilastele tähtis heaolu ja sotsiaalsete suhtete
vaatekohast. Õpilasi valmistatakse ette kooli naasmiseks juba kaugõppe ajal. Õpilastega
koos hinnatakse kaugõppeperioodi ja varutakse aega ühisele jutuajamisele kooli muutunud
korraldustest ja õpilaste tundmustest.
Vantaa järgib valitsuse suunist põhikoolidesse naasmisest alates 14.5.2020. Hügieeninõuete
ja nende täitmisega seotud õpikorralduste abil on osalemine kontaktõppes valitsuse otsuse
kohaselt turvaline.
Õpikorraldused
Õpetus korraldatakse paindlikute õpikorraldustega. Ruumide kasutus lahendatakse nii, et
õpilasi on korraga samas ruumis varasemast vähem ehk õpilaste vahelist füüsilist distantsi
üksteisest ja õpetajast kasvatatakse. Õpirühmad hoitakse eraldi terve koolipäeva ajal.
Kõik koolid on tegevuses ja õpetuses järgitakse üldiseid ohutusjuhendeid ja välditakse
mittevajalikke füüsilisi kontakte. Koolide omadele ruumidele lisaks õpib osa õpilastest kooli
lähedal olevas teise astme kooli ruumides ja noorsoomajas. Nõnda suudame lisada ruumide
lahedust.
Nii lapsed kui täiskasvanud pesevad oma käed alati kooli tulles, ning ka enne kojuminekut.
Lisaks pestakse käed enne söömist, iga kord väljast sisse tulles, ning alati peale aevastamist
või köhimist, või kui käed on nähtavalt mustad. Käed kuivatakse ühekorrakasutamise
paberrätikutesse.
Koolilõuna korraldatakse oma klassi või rühmaga koos pöörates hügieenile spetsiaalset
tähelepanu. Iga klassi söögikorra vahel näiteks pühitakse lett, vahetatakse kulbid ja
desinfitseeritakse joogipunktid.

Õpilase osalemine õpetuses
Õpilane peab osalema õpetuses, juhul kui teda ei ole spetsiaalsest põhjusest ajutiselt
koolis käimisest vabastatud.
Kooli ei tohi haigena tulla
Ükski laps või täiskasvanu ei või kooli tulla, kui tal on mingisuguseid haigestumisele viitavaid
tunnuseid. Kui laps haigestub koolipäeva jooksul, viiakse laps vahetult koos täiskasvanuga
eraldi ruumi lapsevanemat ootama. Kellel tunnused esinevad, peavad olema ühenduses
oma terviseasutusega ja sealt antud juhendite kohaselt pürgida koroonaviiruse testile.
Kui laps kuulub koroonaviiruse suhtes riskirühma
Ülikoolihaiglad koostöös THL:iga on koostanud nimekirja nendest haigustest, mida põdevad
lapsed on riskirühmas ja koroonaviiruse nakkuse saades võivad tõsisesesse haigusvormi
haigestuda. Lisainfot riskirühmadest leiab siit lingist.

Juhul kui teie last on ravitud HUSis eelnevalt mainitud haiguste tõttu, palume teil kooli kätte
toimetada last raviva HUSi arsti poolt kirjutatud tõend.
Juhul kui teie lapsel ei ole olnud varasemaid piiranguid kontaktõppe suhtes influentsa- või
RSV-hooaegadel, siis ei ole põhjust ka koolist puududa koroonaviirusepideemia ajal.
Riskirühma kuulumise tõttu puuduvale lapsele tehakse põhiharidusseaduse §18 kohane
otsus spetsiaalsetest õpikorraldustest ja õpilasel on sel juhul õigus kaugõppele. Sellises
olukorras peab hooldaja võtma õpikorralduste kokkuleppimiseks ühendust kooli direktoriga.
Kui õpilase pereliige kuulub riskirühma
THL on koostanud nimekirja haigustest, mis võivad lisada täiskasvanutel tõsise
koroonaviirusinfektsiooni ohtu. Need haigused, mis märkimisväärselt nõrgendavad kopsude
või südame tegevust või organismi vastupanuvõimet, on näiteks:
• Raske südamehaigus
• Kehvas ravitasakaalus olev kopsuhaigus
• Diabeet, millega seonduvad elundikahjustused
• Krooniline maksa või neerude puudulikkus
• Vastupanuvõimet nõrgendav haigus nagu näiteks aktiivses tsütostaatilises ravis olev
vähihaigus
• Vastupanuvõimet tugevalt nõrgendav medikamentravi (näiteks suurtes annustes
kortisoonravi)
Juhul kui kooliõpilase pereliikmel on eelnevalt mainituid haiguseid ja hooldaja soovib, et
koolilaps ei osaleks sellel põhjusel kontaktõppes, võib hooldaja taotleda tõendi selle kohta.
Tõendi saab kätte kui võtta ühendust HUSi raviasutusega või Vantaa tervisejaamaga. Vantaa
tervisejaamas ravi saanud võivad võtta ühendust Maisa-kliendiportaali kaudu. Siin on link
Maisa-süsteemi.
Maisa kaudu saadetavale sõnumile tuleb märkida järgmised andmed: A) Vajan tõendi oma
lapse kooli jaoks. B) Teata, mis pereliige oled / keda alaealist pereliiget esindad. C) Millise
haiguse põhjusel tõendit taotletakse.
Saate kooli jaoks palutud tõendi kätte Maisa -süsteemist.
Kui õpilane puudub koolist riskirühma kuuluva pereliikme tõttu tehakse puuduvale õpilasele
põhiharidusseaduse §18 kohane otsus spetsiaalsetest õpikorraldustest ja õpilasel on sel
juhul õigus kaugõppele. Sellises olukorras peab hooldaja võtma õpikorralduste
kokkuleppimiseks ühendust kooli direktoriga.

Muud puudumised
Vajadusel luba puudumiseks peab alati taotleda normaalse puudumistel rakendatava
menetluse kohaselt. Peale kontaktõppesse üle minemist kaugõpet ei korraldata enam
puuduvatele õpilastele.

Koolitransport
Kui koolid avanevad 14.5 jätkub õpilaste koolitransport praegu kehtivate otsuste kohaselt.
Koolid teatavad taksofirmadele õpilaste tunniplaanid ning õpetuse korraldamiskoha, juhul
kui nendes on muudatusi. Taksofirmad teatavad hooldajatele transpordiajad normaalsel
kombel.
Juhul kui õpilane puudub koolist, peavad hooldajad varasemal kombel otse taksofirmale
transpordi ära ütlema.
Ühistranspordi liinides on toimunud muutuseid kevade jooksul. Juhul kui õpilasele on antud
koolilapse reisikaart, on koolimarsruut oluline varakult välja uurida ühistranspordi sõidukeid
kasutades.
Hommiku- ja pikapäevategevus
Koolilaste hommiku- ja pikapäevategevus jätkub viimase kahe nädala ajal normaalselt. Juhul
kui teie lapsel kehtib see õpiaasta otsus pikapäevategevusest ja te vajate hoiukohta, palun
võtke ühendust otse teie lapse kooli pikapäevategevust korraldava asutusega.
Pikapäevarühmades võib olla õpilasi mitmest rühmast. Rühmades järgitakse turvavahesid.
Kooli kuraatori ja psühholoogi teenused
Kuraatori ja psühholoogi teenused on õpilaste, hooldajate ja kooli personali kasutuses. Eriti
tähtis on, et õpilased, hooldajad ja õpetajad avaldaksid mured õpilashoolduse personaliga
väga madala künnisega. Psühholoogid ja kuraatorid keskenduvad õpilastega kohtumisele ja
õpetajate töö toetamisele. Põhihariduses võtab see töö aset oma koolis. Eesmärgiks on
korraldada tugi nendele õpilastele, kelle pärast õpetajatel või hooldajatel või õpilasel endal
on mure. Kooli personal, lapsed, noored ja pered võivad vajadusel olla ühenduses oma kooli
kuraatori ja psühholoogiga Wilma vahendusel või telefoniga. Psühholoogid ja kuraatorid
jätkavad töötamist õpilastega koos ka juunis ja naasvad tööle augusti alguspool.
Koolid teatavad täpsemalt korraldustest
Koolides tehakse koolikohaseid korraldusi. Koolide algamisaegadesse ja ruumikorraldustesse
võib tulla muudatusi. Koolid teatavad õpikorraldustest täpsemalt hooldajatele lähipäevadel,
hiljemalt 12.5.
Loe juurde kontaktõppesse naasmisest Õpivalitsuse lehekülje pealt:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminenperusopetuksessa

Õpiaastaga varsti lõpupool, soovime teile jõudu viimaseks pingutuseks. Me tuleme sellest
koos välja!
Ilkka Kalo, soomekeelse põhihariduse juht
Anders Vikström, rootsikeelse teenusepiirkonna juht

