
Tallinna haridusjuhtide infokoosolek 10.03.2020 
Memo 

 

Linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas, et hetkel lähtutakse Tallinnas Terviseameti seisukohast, mille 

kohaselt koroonaviirus ei ole ohtlik haigus ja selle kohapealset levikut ei ole. Kõigi teadaolevate 

haigestumisjuhtumite puhul on olnud tegemist sisse toodud nakatumisega. Samas ei tohiks tema 

sõnul võtta olukorda kergelt, vaid olema valmis erinevateks stsenaariumideks ning pigem ennetada 

kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on Tallinna kui Eesti suurima omavalitsuse meetmed mõneti 

rangemad kui riigil või teistel omavalitsustel. Ühtlasi on haridusvaldkonnas haiguse leviku 

tõkestamise tegevused kõige suurema mõjuga. 

 

Linnapea pani haridus- ja sotsiaalasutuste juhtidele südamele, et kogu teemakohane teavitus peab 

olema aus ja võimaldama adekvaatset käitumist. Tema sõnul tasub nii lastele kui täiskasvanutele 

meelde tuletada hügieenireegleid ja tagada töötajatele isikukaitsevahendite olemasolu. Praegusel 

hetkel on linnaasutused võimelised iseseisvalt toime tulema, aga vajadusel saab tuge Tallinna 

Haridusametilt. Linnapea toonitas, et paanikaks ei ole mingit põhjust. 

  

Koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed Tallinnas: 

- Kõik välisriikidesse toimuvad lähetused on linnaasutustes tühistatud kuni 10. maini 2020.  

  

- Kõik linnaasutuste korraldatavad üritused on soovituslik ära jätta või kaks kuud edasi lükata. 

Samas erasektori korraldatud üritustel osalemiseks piirangut ei ole, nagu ka saalide, teatrite, 

muuseumide jne sulgemiseks.  

 

- Kui inimesed, sh õpilased, tulevad tagasi välisreisilt, peavad linnaasutuste juhid olema kursis, 

kust tullakse. Kui on riskipiirkond (aluseks võetakse Välisministeeriumi kodulehel toodud 

riskipiirkonda arvatud riikide loetelu), siis peab inimene olema 2 nädalat kodus. 

 

- Kui leiab aset juhtum, et koolis on viirusekandja laps, siis kool suletakse. Kõik koolid peaksid 

olema valmis vajadusel üle minema e-õppele ja mittestatsionaarsele õppele. Kui suletud 

koolide arv jõuab 5-ni, siis kehtestatakse üleüldine koolide sulgemine. HEV koolide ja 

huvikoolide sulgemise vajadust arutatakse eraldi.  

 

- Kuna lasteaedade sulgemise sotsiaalmajanduslik efekt oleks suurem (erinevalt koolilastest ei 

ole võimalik korraldada eelkooliealiste laste alternatiivset hoidu), lähenetakse 

rühmapõhiselt: kui avastatakse koroonaviirusesse haigestunud laps, siis lasteaiarühm 

suletakse.  

Vastavalt olukorra muutumisele võivad muutuda ka otsused meetmete osas.  

  



 

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai kirjeldas kõige värskemat seisu 

seoses COVID-19 haigusega, mida täna teame: 

- Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse teel. Nakkuslik on ennekõike inimene, kes on 

nakatunud uue koroonaviirusega ja köhib või aevastab. Piisknakkus võib kuni 72 tunni vältel 

levida ka nakatunud pindade kaudu.  

- Tasub meelde tuletada ja rõhutada kätepesu vajalikkust viiruste perioodil. Ükski teine vahend 

ei ole ennetuseks nii efektiivne kui kätepesu. 

- Aevastades ja köhides peab katma suu. 

Valdavalt levib haigus kergete haigusnähtudega. Inimene ei vaja haiglaravi, piisab kodusest ravist. 

Laste puhul on teada, et nad haigestuvad täiskasvanutega samaväärselt, kuna inimkonnal tervikuna 

puudub immuunsus, aga raskete haigusvormidega juhtumite osakaal on väiksem. Kas lapsed 

levitavad, ei teata. Riskifaktoriteks on kõrge vanus ja püsivad haigused. 

Tänase seisuga on maailmas umbes 114 000 kinnitatud haigusjuhtu ja ligikaudu 4000 surmajuhtu. 

Hüppeline puhang on viimasel ajal toimunud Põhja-Itaalias, kus on registreeritud umbes 10 000 

haigusjuhtu. Hetkel on Eestis 13 registreeritud haigusjuhtu, mis on valdavalt sisse toodud Itaaliast. 

Tuleb tõdeda, et haiguse levikuvõimekus on väiksem kui nii mõnegi teise haiguse puhul. 

WHO nimetas oma riskihinnangus COVID-19 viiruse rahvusvaheliseks rahvatervise ohuks. 

Haigestumise risk koroonaviirusesse on hinnangu kohaselt keskmine kuni kõrge. Eestis arvatakse, et 

võime küll tuvastada haiguse kohapealse leviku, aga seda piiratud alal ning tõenäosus, et haigus 

ulatuslikult ja üleriigiliselt levib, on madal. 

Terviseameti tegevused on elanikkonna teavitamine, eelkõige juhendmaterjalide, kirjade ja 

otsepostituste näol. Teavitus on viidud võimalikult sihtgruppide põhiseks, olles suunatud kohalikele 

omavalitsustele, tööandjatele, ettevõtjatele, ürituste korraldajatele jne. Lisaks tegeleb Terviseamet 

pidevalt haigestunute nõustamise ja nende seisundi ööpäevaringse jälgimisega, kuna see on kõige 

teaduspõhisem viis haiguse uurimiseks.   

Otseseid piiranguid lendude osas ei soovita ei Terviseamet ega Maailma Terviseorganisatsioon, küll 

aga soovitavad nad piirata rahvusvaheliste ürituste korraldamist. Kohapealsete suurürituste korral 

aga tuleb järgida turvalisuse tagamise ettekirjutusi. Piiride sulgemist Terviseameti hinnangul 

vajalikuke ei peeta, see oles ebaproportsionaalne meede ja tooks kaasa uusi probleeme.  

Aspektid, mis on inimesele täna olulised: 

- Vältida riskipiirkonda reisimist (selged ohud: enda nakkusele eksponeerimine, riikidel 

rakendatud tugevad piirangud või isegi karantiin). Kaaluda reisimist kuskile mujale. 

 

- Kui inimene tuleb riskipiirkonnast, siis kinnitatud koroonaviiruse haigega lähikontaktis kokku 

puutunud inimestel tuleb püsida kodus. Lähikontakt tähendab pikemaajalist kontakti vahetul 

distantsil. Samas ruumis, aga kaugemal kui 1,5 m distantsil on nakkuse edasikandumise 

tõenäosuses äärmiselt madal. 

 

- Kui inimene on viibinud riskipiirkonnas ja tal on gripilaadsed sümptomid, tuleb teavitada oma 

seisundist perearsti või seisundi ägenemise korral kutsuda kiirabi.  

 



- Kollektiivides tuleb järgida kätepesunõuet, mitte ainult COVID-19, vaid ka gripi ennetamiseks.  

 

- Haigussümptomitega laps ei pea koolis olema, see on elementaarne hea tava.  

 

- Ennekõike kaitsta riskirühmasid, kelleks on vanemaealised inimesed. Haigusleviku puhul on 

see määrav.  

 

- KOV-del palutakse edastada elanikkonnale Terviseameti infomaterjale, koolidel teha 

infotunde seletamaks, mis asi on viirus, kui oluline see on ja mida teha, et seda ära hoida. 

 

 

Küsimused ja vastused: 

Kas linna meetmed tulevad linnapea käskkirjana või korraldusena? Erasmus programmi raames ära 

jäänud lähetuste all on juba mitu tuhat eurot. Oleks vaja dokumenti. Jah, tuleb linnapea käskkiri. 

Finantsilise kahjuga peab linn arvestama. 

Kuidas toimida eelseisvate koolikatsete ja eksamitega? Koolid on eksamikeskuseks, osalejad ka 

väljastpoolt Tallinna. Tuleb koos Haridusametiga tegevusjuhis läbi arutada. Tuleb arvestada sellega, 

et tekib vajadus edasi lükata. 

Kas piirata koolidevahelist ujulakasutust? Algklassidele on ujumine kohustuslik, päeva jooksul 

liigub kooli ujula ja garderoobi vahel mitme kooli õpilasi. Riskikoht, linnapea isiklikult peab õigeks 

piirangud kehtestada. Ujutakse ainult oma koolis, kui ei ole oma koolis, siis ujumist ei toimu. 

Kuidas korraldada lasteaedades valverühma tööd? Valverühm on samuti ohuallikas, läbi arutada 

töörežiimis. Huvikoole ei sulge, aga kui tekib kriitiline arv (4-5 kooli), siis automaatselt suletakse ka 

huvikoolid, kutsekoolid, kõik linna spordibaasid. Kõik asutused võrdselt. 

Kõik koolid on ka rendipinnad, igal õhtul võõrast rahvast palju sees. Kas piirata ka neid? Üritused ja 

tegevused, mis on korraldatud erasektori poolt, siin piiranguid ei tule. Spordiklubides jms 

ettevaatusmeetmed tugevamad. Õhklevinakkusega ei ole tegu, piisknakkus (nakatunu lähedus, 48-

72h toatemperatuuril). Koolimaja koristamine hommikuks. 

Kuidas teha väliskülaliste vastu võtmisega? Vastu võetav külalisel tuleks sarnaselt reisilt naasnutega 

paluda kaks nädalat hotellis püsida. Võimalusel peaks külaliste vastuvõttu siiski vältida, eriti 

riskipiirkondadest pärit inimeste puhul.  

Kas lubada koduõppele jäämist vanema avalduse põhjal? On laekunud avaldus ennetava 

meetmena jätta laps koduõppele. Ei ole näidustatud. Vaadata juriidiliselt, praegu ei ole eriolukord 

välja kuulutatud, ei pruugi olla seaduslik. Erikoolide puhul on erinev olukord.  

Millised desovahendid peaks olema, kas 70 % piisab? Kõige olulisem on kätepesu, ärme 

desinfitseerimisega liialda. Kõige tõhusamad on alkoholipõhised desinfitseerimisvahendid, mis on 

apteekides müügil. 

Koristajad koristavad, lapsed pesevad käsi, kas on kohustuslik üles panna ka käte desinfitseerimise 

aparaat? Vajadus seal, kus ei ole kätepesuvõimalust, eraldi ei ole vaja soetada.  

Kas lubada lasteaiarühmi teatrikülastustele ja kas oleks eelistatum, kui lasteaia valverühmad ja 

muusikatunnid toimuksid rühmas, aga mitte saalis? Kohalikud üritused ei ole keelatud, sh 



teatrikülastused. Iga asutuse juht peaks seda vastavalt olukorrale kaaluma. Üritused, mis toimuvad 

asutuse sees, kas need toimuvad rühmaruumis või saalis, ei ole suurt vahet. Praegu ei ole mõtet 

piiranguid kehtestada. Kui on tuvastatud haige laps, on teised meetmed, siis vaadata konkreetses 

asutuses, mida teha, et levikut takistada. Saalis isegi suuremad võimalused teineteisest kaugemal 

olla. Teine lugu see, kui kõik asutuse lapsed saali kokku kutsuda, seda peaks vältima. 

Tervisameti soovitus 2 nädalaks koju jääda on enamustele edastatud, aga kõik ei järgi – 

riskipiirkonnast tulnud laps tuli kooli, sest ta tahtis tulla kooli. Et sundi rakendada, peaks riikliku 

eriolukorra kehtestama. Mõistlik on tasakaal, paraku kõik inimesed ei järgi soovitusi, täna ei ole ka 

rangemalt mõtet korraldada. Nakkushaigus ei ole kohapeal levinud, soovime selle sissetoomist 

pidurdada ja ühiskond peab ennast hoidma. Ei ole head retsepti, kui inimene ei järgi soovitust. 

Linnapea on teine seisukohal: tungivalt soovitada, rakendada meetmeid, et laps ei tuleks kooli. Kui 

saame aru, et see on tähtis, peame tagama rakendamise, või me ei tegele sellega. See on tähtis. 

Kas Terviseametil on ülevaade, kus viibivad suletud kooli õpilased, kas kaubanduskeskustes? Ei tohi 

haigust stigmatiseerida ega teha haigusest müstilist haigust, see on kõige halvem asi, mis saaks 

juhtuda. Koroonaviirus on üks paljudest ägedatest hingamisteede nakkustest. Peame ühiskonnana 

säilitama selge mõistuse. Mida rohkem sanktsioneerime, seda rohkem stigmatiseerime. 

Haigusjuhtumeid on võimalik paratsetamooliga ära peita, aga selle varjamine soodustab levikut.  

Kuidas toimetada  lasteaedade huviringi ja eelkooli rühmadega? Lapsed võivad huviringides käia, sh 

lasteaias toimuvad huviringid, samamoodi eelkooli tunnid ei ole kuidagi piiratud ja võivad toimuda. 

Kas kõik üritused, sh koolikatsed tuleb lükata 2 kuud edasi? Haridusvaldkonnas on kehtestatud 

kõige rangemad piirangud. Siiski üritustel, mida korraldab erasektor, piiranguid ei ole ja praegu ka 

enda saale kinni ei pane, sest olukord ei ole nii drastiline. Koolide puhul on võimalus rangemaid 

meetmeid rakendada ja arvame, et see on õige. Katsed on eriline üritus, ei ole meelelahutusüritus, 

siin võiksime eraldi arutada, võib-olla suudame välja mõelda erilähenemise. Piirangu kehtivusaeg 

lähetuste ja rahvusvaheliste ürituste kohta on 2 kuud. 

Kui töötaja tuleb reisilt riskipiirkonnast ja ma palun tal kaks nädalat kodus olla, kas tasu eest? 

Lasteaia õpetaja ei saa töötada kodukontorist. Jah, tasu eest. Kui haridusasutus üle viidud 

mittestatsionaarsele õppele, siis kõik õpetajad ja kõik töötajad saavad palka. Võimalus töö ringi 

korraldada. 

Kas Eesti-sisesed lähetused keelatud? Ei, ainult välislähetused, aga ka Läti ja Soome on välisriigid. 

Kui suurt üritust korraldab erasektor, aga osalevad kooli lapsed, kas lubada osalemist? Näiteks 

„Koolitants“ Sisuliselt asutuse juht peab otsustama. Haridusjuht lähtub praegusest olukorrast, 

otsused on kõigile kättesaadavad. On lubatud üritustel osaleda, kui tegemist on erasektori 

korraldusega. 

Ruumide ühekordne väljarentimine (nt korteriühistu koosolek), kui lapsed samal ajal hoones? Peab 

olema tagatud suurpuhastus. 

Kas saaksime nihutada kevadist koolivaheaega ettepoole ja suvevaheaega 2 nädalat edasi? Ei 

hakka segadust tekitama, praegused meetmed on piisavalt karmid. Need on esimesed sammud, 

lähtuvalt olukorra arengust otsustame edasi. 

Kui laps haigestub koroonaviirusesse nädalavahetusel, kuidas toimub kooli teavitamine, mis on 

õige järjekord? Terviseamet võtab haigusjuhtumi avastamise puhul ise ühendust kooli juhatajaga, 

sealt liigub info edasi. Peab olema määratud kontaktisik, kellega suhelda: klassikaaslaste ja 



kokkupuudete määramine, potentsiaalsete nakatunute väljaselgitamine, keda võtta jälgimisele ja 

nõustamisele. Praegu selline otsus, et kui on tuvastatud vähemalt 1 laps, siis läheb kool kinni. Kool ja 

terve linnasüsteem peab olema võimeline reageerima. Seni on olnud väga hea koostöö 

terviseametiga ning peame tagama, et info liigub operatiivselt kooli, ameti ja linnavalitsuse vahel. 

Oluline on koheselt teada ja operatiivselt reageerida. Iga haridusjuhi ülesanne on välja võtta 

kriisijuhtimisplaan ning kontrollida, kas see on teostatav ja ajakohane. Tutvustada kõikidele 

töötajatele, kohustus sellest lähtuvalt tegutseda. Lisaks valmisolek e-õppele. 

Tallinna perearstid pöörduvad lasteaiajuhtide poole: mitte suunata haigestunud lapsi enne rühma 

naasmist perearstide juurde testima. Perearstid ei võta analüüse. Ei ole mõtet testida terveid 

inimesi, sest haigus võib avalduda 14 p jooksul peale kokkupuudet, enne seda ei pruugi testimine 

tulemust anda. Analüüsid võetakse inimestelt, kes on viibinud riskipiirkonnas ja kellel on avaldunud 

sümptomaatilised haigusnähud.  

Ei saa keelata töötajal puhkusele minna välismaale, kui ta tuleb puhkuselt tagasi ja on 

lasteaiaõpetaja, kes ei saa pärast kaks nädalat e-õpet korraldada, kas maksta talle kaks nädalat 

lihtsalt kodusolemise eest ja ka tema asendajale? Praegu on üldine seisukoht selline, aga juht saab 

teha järeldused töötaja käitumisest. Peab olema siiski see võimalus tagatud, sest muidu on oht, et 

töötajad hakkavad haigust varjama. Tahtlikult riskipiirkonda puhkama sõita soovijate puhul peab juht 

leidma lahenduse. Teades, kui tihe on õpetaja graafik, ei jää töö kõrvalt aega enesetäiendusteks ega 

arendustegevusteks (nt töötada läbi kaasaegse õpikäsitluse metoodika), võiks teha ettepaneku 

kasutada kodukontoris olemise aega selleks, et end täiendada. Kriisid aitavad teinekord leida 

innovatiivseid lahendusi.  

Tõsisema stsenaariumi puhul, mis sümpomatoloogias hakkab muutuma? Juhul kui jõuame sellesse 

olukorda, siis endiselt ravi põhineb näidustusele. Kui puudub kiirabi või haiglaravi näidustus, siis 

inimene jääb koju. Haigla isolatsioonipalatit ei ole mõtet kinni hoida ja puudub vajadus haiglas olla. 

Ravikäsitlus on täpselt näidustusepõhine. 

 

Lõppsõnad 

 

Martin Kadai: 

Esiteks, suhtume haigusesse rahulikult, ärevus, pinge ja hirm ei ole eluterved nähtused. Täna teame, 

et see haigus ei ole mingisugune katastroof. Meie esimene eesmärk on kaitsta oma riskigruppi ehk 

vanemaealisi inimesi. 

Teiseks, kogu käsitluse juures hoidke meeles piisavat rahulikkust ja delikaatsust, hoiduge 

stigmatiseerimast, sest sellel on omad tagajärjed. 

 

Mihhail Kõlvart: 

Jälgime, et ei stigmatiseeriks inimesi, eelkõige lapsi. Meil on keeruline ülesanne: ühest küljest teha 

kõik selleks, et paanikat mitte külvata, samas olla valmis erinevateks stsenaariumideks. Eile kohtunud 

kriisikomisjon otsustas, et oleme eri stsenaariumideks valmis ja tõenäoliselt on olukord kontrolli all, 

aga isegi sel juhul on adekvaatne võtta vastu ennetavaid otsuseid. Ka selleks, et tekiks harjumus ja 

kogemus kriisiolukorras tegutseda. Igal juhul on hetkel tegu kasuliku õppetunniga. 


