Täiendatud 2. juunil 2020

JUHISED NAKKUSE RISKIDE MAANDAMISEKS EKSAMITE KORRALDAMISEL
ENNE EKSAMIT

1. Koolihoone eesukse lähedale nähtavale kohale on paigaldatud käte
desinfitseerimisvahendid.
2. Riigieksamiruumid on hajutatud eri korrustele, tiiba vm hoone ossa, sh aulasse ja/või
võimlasse, auditooriumisse, raamatukogu lugemissaali vms.
3. Eksamiruumis on paigutatud mööbel nii, et eksaminandid saaksid istuda ühekaupa
üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit (2meetrine distants peab olema õpilaste vahel)
4. Eraldi lauad on eksamikomisjoni liikme(te)le ning välisvaatlejale, arvestusega, et kõik
istuvad 2-meetriste vahedega.
5. Eraldi laud või lauad on eksamimaterjalide hoiustamiseks ja eksamitööde
vastuvõtmiseks.
6. Enne eksaminandide ruumi sisenemist ja eksami vaheajal desinfitseeritakse lauapindu.
Selle eest vastutab riigieksamikomisjon.
Loe lisaks: Terviseameti koostatud juhend
7. Ruumides on nõuetekohane ventilatsioon. Ruume õhutatakse enne eksami algust ja
eksami vaheajal. Selle eest vastutab riigieksamikomisjon.
8. SA Innove on saatnud elektrooniliselt eksaminandidele täiendava info enne eksamit.
Lisaks peab kool omalt poolt infot jagama (ruumi number, kogunemise aeg jm).
9. Eksaminandil

ei

tohi

olla

eksamiruumis

eksamil mittevajalikke esemeid. Kool

koolikotti,

üleriideid

ega

muud

loob võimalused nende esemete turvaliseks

hoiustamiseks. Kui esemeid pole võimalik eksamiruumist väljaspool hoiustada, siis
eraldatakse need eksaminandidest.
10. Eksaminandil võivad eksamiruumis olla kaasas vajalikud ravimid ja kohane söök-jook,
mille avamine ei sega teisi.

11. Eksaminandil võib eksamiruumis olla

kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte

puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal
kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.
12. Riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (palavik, kinnine köha,
peavalu, lihasvalu). Otsuse eksamile lubamise või mittelubamise kohta tervislikel
põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees, kes võimalusel kaasab kooliõe, aitamaks
otsustada sümptomite üle. Juhul, kui otsustatakse isikut eksamile mitte lubada, on
isikul õigus ennast lisaeksamile registreerida.
13. Kui eksaminandi, õpetaja pereliige või isik, kellega elatakse koos, on COVID-19
positiivne, siis rakendatakse kõrgendatud tähelepanu distantsihoidmise,
desinfitseerimise ning kaitsevahendite kasutamise osas.
14. Riigieksamiruumis viibivad direktori käskkirjaga kinnitatud isikud ning SA Innove
poolt määratud välisvaatlejad kannavad vajadusel kindaid ja maske. Maski ja kinnaste
kandmine on ennekõike vajalik riskirühma inimesel.
Vaata lisaks: Kuidas maski õigesti kanda.

EKSAMI AJAL

15. Eksaminandid ootavad eksamiruumi sisenemist 2-meetriste vahedega.
16. Eksaminandid sisenevad ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval.
17. Eksamikomisjoni liige kontrollib iga eksamiruumi ees eksaminandi isikut tõendavat
dokumenti. Kui eksaminand kannab maski, ei pea ta seda isiku tuvastamiseks
eemaldama.
18. Eksaminandidel pole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik
ruumi sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel. Kool teavitab eksaminande,
et eksamipäevadel ühistranspordiga kooli tulles on maski olemasolu ja selle kandmine
õpilase otsustada.
19. Eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku
ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.
20. Eksaminandide tualettruumi liikumine on koolil läbi mõeldud ja korraldatud.
21. Matemaatika eksami ajal liiguvad eksaminandid tualettruumi vaheajal. Neid pole vaja
saata.
22. Tualettruumides on käte desinfitseerimisvahendid.

PÄRAST EKSAMIT

23. Eksaminand annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi lauale.
Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja. Välisvaatleja kontrollib, kas
eksamitööle on märgitud õige kood ning eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli
õigesse lahtrisse.
24. Eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma ükshaaval.
Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2-meetri distantsi
nõuet.
25. Eksamitööde pakkimisel võivad eksamikomisjoni liige ja välisvaatleja kasutada
kindaid ja maske. Välisvaatleja pakib eksamitööd eksamiruumis ja eksamikomisjoni
esimees pakib turvakoti välisvaatleja juuresolekul.

LISAINFO:
•

www.kriis.ee; telefoninumbril 1247 - koroonaviiruse info ja küsimused

•

info@innove.ee; tel 735 0566 või 735 0562 - eksamite läbiviimise
ja välisvaatlejate küsimused

