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Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite tagamise korraldus eksamite ja 
osalise kontaktõppe läbiviimiseks 

 
Riigieksamid, põhikooli eesti keel teise keelena eksamid, kutseeksamid 
 

 Igale eksamil osalejale (õpilased, välisvaatlejad, eksamikomisjoni liikmed, välishindajad) on 
ette nähtud kaks kirurgilist maski igaks eksamiks.  

 Igale eksamikomisjoni liikmele on ette nähtud kummikindad igaks eksamiks. 

 Igasse riigieksamiruumi ja kutseeksami toimumiskohta on ette nähtud üks käte 
desinfitseerimisvahend (500 ml) ja üks pihustiga pinnapuhastusvahend (500 ml) eksamil 
kasutatavad vahendite, tööriistade vm puhastamiseks.  

 Riigieksamite ja põhikooli eesti keel teise keelena eksamiteks ette nähtud isikukaitse- ja 
desinfitseerimisvahendite tarne kooli korraldab SA Innove.  

 Kutseeksamiteks ette nähtud isikukaitsevahendite  - tarne kooli korraldab 
Rahandusministeerium ja desinfitseerimisvahendite tarne Haridus- ja Teadusministeerium.  
 

Osaline kontaktõpe üldharidus- ja kutsekoolides alates 15.05.2020  
 

 Üldhariduskoolidele eraldatavate isikukaitsevahendite arvestuse ajaliseks aluseks on osaline 
kontaktõpe perioodil 15.05 - 10.06 (18 õppepäeva).  

 Kutsekoolidele eraldatavate isikukaitsevahendite arvestuse ajaliseks aluseks on osaline 
kontaktõpe perioodil 15.05 - 30.06 (33 õppepäeva).  

 Üldhariduskoolides ja kutsekoolides kontaktõppes osalevatele õpilastele on ette nähtud kaks 
kirurgilist maski igaks õppepäevaks.  

 Maskide tellimisel on arvestatud, et  
- üldhariduskoolides osaleb kontaktõppel 20% õpilastest, kellest 10% on riskirühm, kes vajab 
maske 
- kutsekoolides osaleb kontaktõppel 60% õpilastest, kellest 10% on riskirühm, kes vajab 
maske. 
 

 Üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpetajate puhul on arvestatud, et maske vajavad õpetajad, 
kes on vanemad kui 60 eluaastat. Igaks kontaktõppe päevaks on üldhariduskoolide 
õpetajatele arvestatud kaks maski, kutsekoolide õpetajatele kolm.  

 Kutsekoolide riskirühma kuuluvale personalile on tagatud ka ühekordsed kummikindad.  

 Maskide tarne kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsevate KOV ja erakoolide tarbeks 
korraldab Rahandusministeerium. Oma piirkonnas maskide jaotamise korraldab kohalik 
omavalitsus, arvestades koolide kontaktõppe tegelikku ulatust jm asjaolusid.  

 Maskide tarne riigile kuuluvatesse üldharidus- ja kutsekoolidesse korraldab 
Rahandusministeerium.  

 Lasteaedade, huvikoolide, noortekeskuste jt asutuste isikukaitsevahendite korraldus on 
kohaliku omavalitsuse tagada, vajadusel koostöös Rahandusministeeriumiga. 

 

Täiendavad märkused 

 

 Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja töötajad ei tohi osaleda kontaktõppes ega eksamitel.  

 Soovitav on, et riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad jätkavad õppetööd distantsõppe 
vormis. Kui see pole võimalik, peab kool minimeerima riskirühmadesse kuuluvate isikute 
kokkupuutumise teiste õpilaste ja koolitöötajatega. Riskirühmaks loetakse õpetajad ja 
õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), 
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maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame- ja veresoonkonna haigused, 
immuunpuudulikkus; samuti vanemaealised 65+ vanusgrupis. 

 Maski kandmine koolis on vabatahtlik. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele 
riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.  

 Viirusega saastunud vahendid sh maskid tuleb nõuetekohaselt utiliseerida. Vastavad juhendid 
saadetakse koolidele. 

 


