Juhised COVID-19 nakkuse riskide maandamiseks eesti keele
tasemeeksamil osalejale
ENNE EKSAMIT

•

Eksamipunktis on sooritajate nimekirjad paigutatud selliselt, et ei tekiks tunglemist
info lugemisel. Palume järgida 2+2 reeglit nii enne eksamit kui ka kirjaliku ja
suulise eksamiosa vahel. Eksamipunkti koordinaator abistab Teid vajaliku ruumi
leidmisel.

•

Haridus- ja Noorteamet on saatnud Teile täiendava eksamikutse, kus on märgitud
eksamiruumi number. Võimalusel printige see välja või tehke endale muul viisil
kättesaadavaks.

•

Eksamipunkti esimesel korrusel on viited, millises tiivas ja/või korrusel on
eksamiruumid.

•

Eksamiruumis on paigutatud mööbel nii, et eksaminandid saaksid istuda ühekaupa
üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi
2 meetrit.

•

Eraldi laud on eksamitööde vastuvõtmiseks.

•

Eksamiruumide lauapinnad on enne eksamit desinfitseeritud.

•

Loe lisaks: Terviseameti koostatud juhend.

•

Eksaminand peab ise tagama oma isikukaitsevahendite (mask, kindad jms)
olemasolu.

•

Eksaminandil võib eksamiruumis lisaks muudele lubatud esemetele olla kaasas
isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning
see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami vältel. Eksaminand
desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele.

•

Eksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, kinnine
köha, peavalu, lihasvalu) või kelle pereliige või isik, kellega elatakse koos, on
COVID-19 positiivne. Antud asjaoludest teavitada Haridus-ja Noorteametit enne
eksami toimumist.

Kui tunnete ennast halvasti eksamieelsel päeval või eksamipäeval, siis
palun ärge tulge eksamile. Helistage kohe eksami toimumise päeval tel 7350 565 või
kirjutage sulvi.botker@harno.ee Sellisel juhul ei ole puudumise kohta tõendit vaja,
soovi korral registreerime Teid järgmisele võimalikule tasemeeksamile.

•

Kohapeal teeb otsuse tervislikel põhjustel eksamile lubamise või mittelubamise
kohta eksamikomisjoni esimees.

•

Juhul, kui Teid eksamile ei lubata, andke eksamikomisjonile teada, kas soovite, et
Haridus-

ja

Noorteamet

registreerib

Teid

järgmisele

võimalikule

tasemeeksamile.
•

Kui kuulute COVID-19 riskirühma, palume tõsiselt kaaluda eksamil
osalemise edasilükkamist. Tühistage oma registreering ja Haridus- ja Noorteamet
registreerib teid soovi korral järgmisele võimalikule tasemeeksamile.

EKSAMI AJAL

•

Eksaminandid ootavad eksamiruumi sisenemist 2-meetriste vahedega.

•

Eksaminandid sisenevad ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval.

•

Eksaminand ei tohi kanda maski isiku tuvastamise ajal.

•

Kui eksaminand kannab maski, peab ta selle isiku tuvastamise ajal
eemaldama.

•

Tualettruumides on võimalus pesta käsi sooja vee ja seebiga.

PÄRAST EKSAMIT
•

Eksaminand annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetatakse eraldi lauale.
Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja. Palume lahkuda alles siis,
kui eksamikomisjoni liige on kontrollinud eksamitööle märgitud koodi ja
protokolli antud allkirja.

•

Eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma
ükshaaval. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2meetri distantsi nõuet.

•

Kirjaliku eksamitöö üleandmisel saab eksaminand teada suulise osa alguse
orienteeruva kellaaja. Nimekiri kellaaegadega kinnitatakse ka eksamiruumi ukse
taha.

II SUULINE OSA
•

Eksamiruumis on paigutatud mööbel nii, et intervjueeritav eksaminandide paar saab
istuda üksteist häirimata, arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2
meetrit.

•

Eraldi laud on eksaminaatorile.

•

Vestlus salvestatakse. Palume Teil rääkida kõva ja selge häälega.

•

Maski kandmine suulise osa ajal ei ole lubatud, kuna maski kandmine võib halvendada
salvestise kvaliteeti.

•

Kui Teil on olemas käte desinfitseerimise vahend, siis palume seda kasutada enne
suulise osa materjalidega tutvumist.

LISAINFO:
•

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

•

sulvi.botker@harno.ee; tel 7350 565

