
Lihtsustatud karantiini kord 

Lähikontakt koolis. 

• Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis,  ei pea haigustunnusteta kuni 

12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima. 

• Lähikontaktist teavitab kool Terviseameti regionaalosakonda, kes annab koolile edasised 

suunised. 

• Täielikult vaktsineerimata õpilastele  alates 12. eluaastast, kehtib koolis saadud 

lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord: 

o Esimesel võimalusel tuleb koolis teha kiirtest (lapsevanema nõusolekul) 

meditsiinitöötaja järelvalvel. 

o Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata 

kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta 

muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm. 

o Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini. 

o Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha 

kooliõde kurguloputusvedelikust. Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata 

kontaktõppes. 

o Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini. 

• Kui vanem või eestkostja ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases 

korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus.  

• Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel 

kontaktõpe. 

• Koolil ei ole kohustust karantiinis olevat õpilast õppetöösse kaasata. Kui võimalik, võib 

karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda võimalust osaleda õppetöös näiteks koolis 

toimuva õppe ülekandmise teel või iseseisvaid õpiülesandeid andes. 

 

Lähikontakt väljaspool kooli.  

 

Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest 

sõltumata järgima üldiseid karantiinireegleid. 

 

• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma: 

o haigustunnustega inimesed; 

o positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; 

o inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus. 

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: 

o 1.– 6. klassi õpilased, kes on kuni 12-aastased, kui lähikontakt toimus koolis. 10 päeva 

jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu 

huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.; 

o inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend; 

o inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle 

arst on terveks tunnistanud; 

o inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning 

saavutanud maksimaalse kaitse; 

o inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning 

kelle arst on terveks tunnistanud; 


