
- Ruumi suurus

- Kontaktide arv päevas

- Kontaktide kestvus

- Õhuvahetus 

(sundventilatsioon, 

tuulutamine) + süsihappegaasi 

sisaldus

Term okaam erad
Keda kontrollitakse? Millise tihedusega? 
Kes kontrollib? 
Mida teha, kui tulemus näitab palavikku?

1. K aardista 
COVID-19 levikut 
mõjutavad tegurid

2. H inda 
nakatumise riski 

tõenäosust

T ÕEN ÄOSUS TAGAJÄRJED

Reaalne kokkupuute 
võim alus

2. ohugrupi ohutegur 3. ohugrupi ohutegur 4. ohugrupi ohutegur

N akatum ine 
vähelevinud

Vähene risk
I

Vastuvõetav risk
II

Keskmine risk
III

N akatum ine 
võim alik, esineb

Vastuvõetav risk
II

Keskmine risk
III

------------------------
Suur risk*

IV

Suur risk
IV

N akatum ine levinud
Keskmine risk

III
Suur risk

IV
Talumatu risk

IV

3.Võta kasutusele COVID-19 nakatumise riski ennetavad meetmed

Bioloogil iste ohutegur ite hindam ine 
har idusasutustes

Vaktsineer im ine
Kellele on vaktsineerimise nõue kehtestatud? 
Vaata vaktsineerimise nõude kehtestamise skeemi!

K äte ja pindade pesem ine ja 
desinfitseer im ine
Kus on desinfitseerimisvahendid? Kes täidab? 
Kes ja kui tihti puhastab pindu? 
Käte kuivatamiseks eelistage paberrätikut.

Sundventi latsiooni tööaeg ja võim sus 
ning ruum ide tuulutam ine
Kas sundventilatsioon töötab kogu aeg või 
lülitatakse sisse 2 tundi enne koolipäeva algust? 
Millise võimsusega? Kui tihti ruume tuulutatakse?

Puhkeruum i kasutam ise ajakava
Kas puhkeruumi kasutamine on hajutatud, et 
vähendada kontakte?

Vahem aade hoidm ine, suurem  ruum
Kas tunde on võimalik anda aulas, õues või 
spordisaalis?

Juhised ja kor raldused: 
H aigussümptomitega tööle ei tule! 
Mida teha, kui oled lähikontaktne? 
Mida teha, kui oled vaktsineeritud, kuid 
viirusekandja? Kuidas on töö korraldatud? 
Kas ja millistel tingimustel on kaugtöö võimalik?

*sõltuvalt töötajate arvust jt asjaoludest

I sikukaitsevahendite kasutam ine
Kus ja kes kasutavad ühiskaitsevahendeid 
(kaitseklaasid klassis, sööklas)? 
Kes ja millal kasutavad maske (kõik; 
vaktsineerimata või ametikohtade põhiselt, kas 
juhid eeskuju näitamiseks)? Milliseid maske? 
Kuhu maskid visata (kontaktivabalt avatavad 
prügikastid)?

Testid 
(antigeenidel põhinev kiirest, PCR test)
Kes ja millal peavad testima? 
Mida tehakse positiivse tulemuse korral? 
Kuidas utiliseeritakse kasutatud testid?
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