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Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab koolis viibivate isikute elu ja
tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju.
I KRIISIMEESKONNA TEGEVUS HÄDAOLUKORRAS
Võimalikud kriisisituatsioonid koolis:
• koolivägivald, äkkrünnak, koolitulistamine;
•

tulekahju, pommiähvardus, plahvatus, gaasiavarii;

•

õpilase, õpetaja, koolitöötaja või lapsevanema surm;

•

õpilase, õpetaja, koolitöötajaga juhtunud raske õnnetus;

•

olulise mõjuga sündmus väljaspool kooli, kooli puudutav meediakajastus vms.

Kooli kriisimeeskond:
1. Kooli direktor
2. Majandusjuhataja
3. Õppe- ja arendusjuht
4. Juhiabi
5. Huvi- ja projektijuht
Hädaolukorras koguneb kriisimeeskond direktori kabinetti (mõisahoones), v.a. äkkrünnaku
puhul, kui toimub varjumishäire. Varjumishäire korral ning koolivälisel ajal peetakse omavahel
ühendust telefoni teel. Kui olukord nõuab välist abi, nt operatiivteenistuste kohaletulekut, allub
kriisimeeskonna juht teenistuse juhile. Infoedastusviisiks lapsevanematele on e-post ja epäevik Stuudium. Kriisimeeskonna liikmele teist asendajat ei määrata, vajadusel asendatakse
üksteist.
Kriisimeeskonna
liige
(direktor)

Ülesanded

kriisimeeskonna juht, meediaga suhtlemine;
õpetajate kontaktid ja informeerimine;
(õppe-ja
õpilaste kontaktid ja informeerimine; kriisiabi,
arendusjuht)
lastevanemate informeerimine
päästeameti ja politsei
(majandusjuhataja) kontaktisik, võtmed
(juhiabi)
esmaabi osutamine; õpilaste kontaktid ja
informeerimine;
lastevanemate
informeerimine
Tegevusjuhis ja teavitamine:
1. Direktor kutsub kriisimeeskonna kokku;
2.

Kriisimeeskond koostab info, mida edastada õpetajatele;

3.

Võimalusel kogu personali kokkukutsumine ja teavitamine;

Asendaja
(õppe-ja
arendusjuht)
(juhiabi)
(huvi- ja
projektijuht)
(majandusjuhataja)

4.

Direktor annab infot, mis on toimunud ja kuidas edasi tegutseda;

5.

Õpetajad teavitavad direktorilt saadud info põhjal õpilasi;

6.

Meedia ja lapsevanematega suhtleb direktor või tema poolt määratud isik;

7.

Tegutsemine vastavalt kooli kriisiplaanile

Andmed kooli kohta:
Kooli aadress: Illuka küla, 41204 Alutaguse vald, Ida-Virumaa
Õpilaste arv koolis: max 100
Laste arv lasteaias: max 50
Töötajate arv: 45
•

Äkkrünnaku korral politseile edastatavate dokumentide asukoht: majandusjuhataja
ruumis mõisamajas (nr 13). Vastava sildiga varustatud mapis on olemas nii hoone plaanid,
fotod ustest, äkkrünnaku tegutsemise plaan.

•

Maja ruumide universaalvõti asub juhiabi ruumis.

•

Varjumishäiret saab anda: direktor või tema kohusetäitja.

•

Tulekahju häiresignaali kirjeldus: pidev häiresignaal

•

Häiresignaal evakueerumise algatamiseks: esimese häiresignaali rakendumise korral
tuleb olla valmis evakueerimiseks (evakuatsiooni eelteade) ja oodata edasisi korraldusi.
ATS häirekellade teistkordne rakendumine on märguanne sellest, et tuleb koheselt majast
evakueerida.

•

Täiendav signaal evakuatsioonihäire kinnitamiseks: suuline evakuatsioonikorraldus.
Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral tulekahju puhul: Soojal ajal kooli staadion,
talvel ja vihmaga spordisaal.

•

Alternatiivne kogunemiskoht sõltuvalt ilmastikuoludest: mõisa saal või Alutaguse valla
Illuka teenuskeskuses. NB! Kogunemiskohast ei tohi ilma loata lahkuda!

•

Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral äkkrünnaku puhul: mõisa saal või
Alutaguse valla Illuka teenuskeskuses. NB! Kogunemiskohast ei tohi ilma loata
lahkuda!

•

Evakuatsiooni juhi eraldusriietus sündmuskohas tegutsemiseks: kollane vest.

•

Õpilaste nimekirjad asuvad: õpilaste üldnimekiri asub kooli kantseleis ja õpetajate toas
ning klassides.

•

Õpilaste nimekirja võtab evakueerudes kaasa: häire ajal tunnis olev aineõpetaja ning
juhiabi.

Kontaktisikud väljaspool kooli:
•

Päästeamet: tel 112; Iisaku Päästekomando juht tel. 5214370

•

Politsei: tel 112; Iisaku konstaabel tel. 5656497

•

Alutaguse valla lastekaitsespetsialist tel 3366920; 55667567

•

Ida-Viru Ohvriabi töötaja (tel 337 0778)

•

Ida-Virumaa Rajaleidjakeskuse spetsialistid, psühholoogid (tel 735 0700)

II

ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TEGEVUS HÄDAOLUKORRAS
Juhtum
Õpilase tegevus
Kooli töötaja tegevus
• Teavita koolitöötajat
• Püüa õpilast korrale
kutsuda
• Püüa võimalusel
olukorda lahendada
• Teavita klassijuhatajat
• Klassijuhataja informeerib
Vägivaldne õpilane
õppe- ja arendusjuhti ja
võtab seletuskirjad.
• Klassijuhataja informeerib
lapsevanemat, direktorit.
Juhtum

Vägivaldne sissetungija

Õpilase tegevus
• Teavita koolitöötajat
• Säilita rahu
• Võimalusel ära suhtle
sissetungijaga ega ärrita
teda

Juhtum
•
•

•
•
•
Äkkrünnak,
koolitulistamine
•

Õpilase tegevus
Võimalusel varju,
vajadusel põgene
Helista 112 (kui ei saa
rääkida, jäta kõne avatuks,
lootuses, et teave
toimuvast jõuab
vastuvõtjani, võimalusel
saada sõnum)
Säilita rahu
Ära suhtle ründajaga ega
ärrita teda
Varjudes ole vaikselt, püsi
madalal pinkide varjus,
ustest ja akendest
kaugemal
Lülita mobiiltelefon välja
või hääletuks

•
•
•
•

Kooli töötaja tegevus
Püüa sissetungijat rahustada
Vajadusel kutsu abi, helista
112
Teavita direktorit või teisi
kriisimeeskonna liikmeid
Vii õpilased ruumist välja

Kooli töötaja tegevus
• Kuuldes varjumishäire
signaali, laske või nähes
koolimajas relvastatud isikut
• varju koos õpilastega klassi/
kooliruumi, lukusta uks
seestpoolt, kata aknad, ole
vaikselt; ainult erandjuhul
vii õpilased hoonest eemale
• Helista 112 (kui ei saa
rääkida, jäta kõne avatuks),
võimalusel saada sõnum).
Säilita rahu
• Ära suhtle ründajaga ega
ärrita teda
• Võimalusel teavita direktorit
või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Kriisimeeskond koostöös
operatiivteenistusega tegutseb
vastavalt olukorrale edasi ning
teavitab töötajaid ja vanemaid
Ava uks ainult politsei või
kooli juhtkonna esindaja
palvel. Ukse avamiskood:
„Kanna vaimu, tõsta
rammu“.

Käitumisjuhised äkkrünnaku korral
Meie koolis on äkkrünnaku puhul eelistatud käitumisjuhend varjumine. Kui koolimajas kõlab
suuline evakuatsioonikorraldus, samuti kuuldes laske või nähes koolimajas relvastatud isikut,
kasutame varjumisstrateegiat. Äkkrünnaku puhul tuleb vältida suuri kogunemisi ning paanikat.
Säilita rahu ja teata lastele, et koolimajas on oht.
Kui rünnak toimub tunni ajal, kasuta varjumiseks oma klassi- või muud kooliruumi, kui aga
vahetunni ajal, siis sulle kõige lähemal asuvat kooliruumi, haarates koridorist endaga kaasa
võimalikult palju õpilasi. Evakueerumise koha määrab tundi läbiviiv või vahetunnis läheduses
olev töötaja, lähtudes ohuhinnangust, otstarbekusest, ilmastikust jne. Kui kuulete
äkkrünnakule viitavaid tunnuseid (lasud, paanika, kannatanud), siis tuleb evakueeruda kooli
staadionile. Juhul, kui ei ole võimalik kooli staadionile evakueeruda, valib töötaja turvalise
evakueerumise koha lähtudes reeglist, et ohust tuleb olla võimalikult kaugel ning tugineb
oma valikutes reeglile – igast ohust tuleb liikuda alati eemale ning alternatiivsed
evakuatsiooniteed on alati ohutumad, kui ohukoldesse sattumine.
Pärast varjumist peavad õpetajad koheselt lukustama klassiruumi ukse ja ruumides, kus uks avaneb
sissepoole, lükkama ka mööblit ukse ette, et relvastatud kurjategija ei saaks klassi tungida. Kui
ruumi ust ei saa lukustada, on soovitav kiiresti liikuda teise, lukustatavasse ruumi või evakueeruda.
Klaasiga ukse puhul tuleb õpetajal esimese asjana katta klaas, et ründaja sisse ei näeks. Katta tuleb
ka need aknad, mille kaudu saab ruumi sisse näha.

Varjuma peab ruumi tagumisse nurka, laudade-toolide taha, samuti sobivad varjumiseks monitorid
või sülearvutid. Õpilased peavad püsima madalal või pikali ning olema vaikselt, et teisel pool ust
asuv ründaja ei taipaks, et keegi asub ruumis.
Lapsed peavad välja lülitama mobiiltelefonid, et vältida võrgu ülekoormust ning mitte takistada
operatiivteenistuste tööd. Helin võib ka reeta varjujate asupaiga. Õpetaja selgitab õpilastele, et
nende vanematele antakse infot esimesel võimalusel kas kooli juhtkonna või operatiivteenistuse
poolt. Õpetaja lülitab telefoni hääletule režiimile, siis ta saab vajadusel anda numbrile 112 teavet
õpilaste olukorrast ja ründaja liikumisest.

Õpetaja fikseerib ja teatab õpilastele varjumise algusaja, sest oodates tundub aeg reaalsest pikem
ning valmistab neid ette ka selleks, et varjumine võibki kesta sõltuvalt olukorrast mitmeid tunde.
Võimalusel leiab õpetaja õpilastele mingi tegevuse.
Õpetajatel on keelatud tulistajaga läbi rääkida, sest maailmapraktika kohaselt on sellised
katsed lõppenud surmaga. Lisaks ei tõlgenda ründaja sinu sõnu adekvaatselt.
Õpetajatel on keelatud minna klassist välja esmaabi andma, sest ka see võib lõppeda talle
saatuslikult. Helista numbril 112, kirjelda olukorda, anna abivajaja täpne asukoht.
Õpetaja ega õpilased ei tohi vaikuse tekkides kooli peale uitama minna – on olemas
võimalus, et rünnak pole veel lõppenud, kurjategijaid on mitu jne. Evakueerumisluba antakse
alles siis, kui on tagatud täielik turvalisus.
Reageerida või ust avada tohib alles tuvastatud kokkulepitud parooli: „Kanna vaimu, tõsta rammu”
kasutava koolitöötaja pöördumise peale ja kohe kindlasti mitte suvalisele inimesele, kes ütleb, et
on politseist. Politseinikku saab identifitseerida, helistades 112.
Klassiruumides on õpetajalaua ülemises sahtlis lamineeritud käitumisjuhised nii äkkrünnaku kui
tulekahju/pommi/häire korral.
NB! Kui äkkrünnakuga kaasneb süütamine või plahvatus ja käivitub evakuatsiooni-häire, pead
sina ise, õpetaja, otsustama, kas turvalisem on varjuda või evakueeruda.

Juhtum
Pommiähvardus

Õpilase tegevus
• Teavita koolitöötajat

Kooli töötaja tegevus
• Helista 112 ja teata, kes, kuidas ja miks
ähvarduse tegi ning millal ja kus rünnak või
plahvatus toimub

Juhtum

Õpilase tegevus
• Ära puuduta kahtlast eset
• Eemaldu kahtlasest
esemest
• Teavita koolitöötajat

Pommioht /
pommikahtlase
eseme leid

Juhtum

Õpilase tegevus
• Teavita koolitöötajat

Plahvatusoht

Juhtum
Gaasiavarii
Juhtum

Õnnetused
õpilase või kooli
töötajaga koolis

Juhtum
Õpilase või
koolitöötaja

Õpilase tegevus
• Teavita koolitöötajat
• Säilita rahu
Õpilase tegevus
• Hinda olukorda
• Peata verejooks
• Teavita koolitöötajat
• Hinda kannatanu seisundit
ja reageerimist
• Vajadusel helista 112
• Ära muuda kannatanu
kehaasendit
• Kui oskad, alusta esmaabi
andmist
Õpilase tegevus
• Helista 112
• Teavita täiskasvanut

• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Kriisimeeskond koostöös operatiivteenistusega
tegutseb edasi vastavalt olukorrale ning teavitab
lapsevanemaid
Kooli töötaja tegevus
• Ära puuduta kahtlast eset
• Eemaldu kahtlasest esemest, ära kasuta telefoni
lähemal kui 50m
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Kriisimeeskonna liige helistab 112 ja kirjeldab
eset - miks see on kahtlane, kus täpselt asub
• Kriisimeeskond piirab ala ja hoiatab võimaliku
ohu eest
• Kriisimeeskond koostöös
• operatiivteenistusega tegutseb edasi vastavalt
olukorrale
• Evakueerudes jäta aknad lahti
Kooli töötaja tegevus
• Helista 112
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Kriisimeeskond koostöös operatiivteenistusega
tegutseb edasi vastavalt olukorrale ning teavitab
lapsevanemaid
Kooli töötaja tegevus
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
Kooli töötaja tegevus
• Hinda olukorda, kannatanu seisundit ja
reageerimist
• Peata verejooks
• Vajadusel helista 112
• Ära muuda luumurru puhul kannatanu
kehaasendit
• Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja
• Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat, kes
teavitab lapsevanemat; täiskasvanu puhul
informeeri direktorit
• Õpetajad viivad kogunenud õpilased klassidesse
Kooli töötaja tegevus
• Alusta koheselt elustamist
• Helista 112
• Teavita direktorit või teisi

• kriisimeeskonna liikmeid
• Politsei teavitab lähedasi
• Kriisimeeskond teavitab politseilt ning kiirabilt
saadud info põhjal töötajaid ja õpilasi
• Kriisimeeskond organiseerib leinaabi ja
mälestussümboolika
• Õpetajad viivad kogunenud õpilased klassidesse

surm /suitsiid
koolis

Juhtum

Lapsevanema
surm

Õpilase tegevus

Kooli töötaja tegevus
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Kriisimeeskond teavitab politseilt saadud info
põhjal klassijuhatajat, vajadusel ka õpilase
klassikaaslasi ja aineõpetajaid
• Kriisigrupp organiseerib vajadusel leinaabi

III TURVALISUS ÕPPEKÄIKUDEL JA KOOLI/KLASSI VÄLJASÕITUDEL
Juhtum
Õnnetused
väljaspool
kooli
(ei ole seotud
koolitööga –
ekskursioon
vms)
Juhtum
Õpilase või
koolitöötaja
surm
väljaspool
kooli
(ei ole seotud
koolitööga –
ekskursioon
vms)
Juhtum

Õpilase
kadumine

•
•
•
•

Õpilase tegevus
Võimalusel helista 112
Hüüa appi
Kui oskad, anna esmaabi
Teavita kaasas olnud
koolitöötajat või
täiskasvanut

Õpilase tegevus
• Teavita kaasas olnud
koolitöötajat või
täiskasvanut

Õpilase tegevus
• Teavita koolitöötajat

Kooli töötaja tegevus
• Peata verejooks, hinda olukorda
• Ära muuda luumurru puhul kannatanu
kehaasendit
• Vajadusel helista 112 - see tasuta number
kehtib kogu Euroopas
• Alusta esmaabi andmist
• Teavita kooli direktorit või teisi
kriisimeeskonna liikmeid
• Informeeri lapsevanemat
Kooli töötaja tegevus
• Informeeri lapsevanemat
• Helista 112
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid
• Politsei teavitab lapsevanemaid
• Kriisimeeskond teavitab politseilt saadud info
põhjal kooli töötajaid ja õpilasi; õpilase
surma korral ka tema koolis olevaid õdesidvendi
• Väljasõit katkestatakse
• Kriisigrupp organiseerib koolis leinaabi ja
mälestussümboolika
Kooli töötaja tegevus
• Uuri õpilastelt, millal kadunud kaaslast
viimati nähti, kuhu, miks ja millises riietuses
ta võis minna, kas telefon oli kaasas
• Teavita lapsevanemat
• Helista 112
• Ära jäta lapsi järelevalveta
• Teavita direktorit või teisi kriisimeeskonna
liikmeid

LISA 1 Illuka Kooli HÄDAOLUKORRA RISKIANALÜÜS
A
Kriisiolukord, mille
tekkimise
tõenäosust
hinnatakse

1 Tulekahju

B
Kriisiolukorra
tekkimist
meie koolis
võivad
põhjustada
või tekkimise
ohtu
suurendada…
Tuua välja
konkreetsed
tegurid.
Hooletu või
pahatahtlik
lahtise tule
kasutamine;
elektrisüsteemi
rike

C
Mida on juba
tehtud riskide
maandamiseks
(lähtuda tulbast
B)

D
Mis võib
takistada
välise abi
saamist või
kohest
reageerimist

E
Ettepanekud,
mida oleks vaja
veel teha
riskide
maandamiseks

F
Hinnang
Kriisiolukorra
esinemise
tõenäosusele
ja võimalike
tagajärgede
raskusele
skaalal 1…5:

Kehtib kinnitatud
Tulekahju korral
tegutsemise
plaan;
regulaarselt
korraldatakse
tulekahjuõppusi;
hoones
on ATS ja Häire
112 seade ning
renoveeritud
elektrisüsteem

Sõiduautode Üldise tuleohutusparkimine
teadlikkuse tõstmine
lähemal kui 4
meetrit
välisseinale
(parkla
märgistusega
on
tuletõrjeauto
ligipääs
tagatud)

esinemise
tõenäosus – 3
tagajärjed – 5

2 Pommiähvardus

Õpilaste
vähene
teadlikkus

Olemas
tegevusjuhend
Hädaolukorra
lahendamise
plaanis

Majast
väljaspool
asuv
kogunemiskoht
on kaugel

Teavitada
töötajaid

esinemise
tõenäosus – 1
tagajärjed – 3

3 Plahvatusoht
Pommikahtlase
eseme leid

Koolimaja
vahetus
läheduses
asuvad Airok
OÜgaasimahutid; mille
puhastamise
käigus õhku
paiskunud
gaas tungib
lasteaia(semin
arihoone
ventilatsioonisüsteemi
ja võib
põhjustada
paanikat

olemas suuline
kokkulepe
Airok OÜ-ga
mahutite
puhastamisest
teavitamise kohta;
Olemas
tegevusjuhend
Hädaolukorra
lahendamise
plaanis,
vastavalt millele
saab plahvatusohu korral
evakueeruda

Majast
väljaspool
asuv
kogunemiskoht
on kaugel

Teavitada õpilasi ja
töötajaid;
Teavituse kohta
Sõlmida kirjalik
kokkulepe Airok
OÜ-ga
mahutite
puhastamisest

esinemise
tõenäosus – 2
tagajärjed – 4

4 Äkkrünnak /
Koolitulistamine

Vägivaldse või
pahatahtliku
inimese
sisenemine
kooliruumidesse
eesmärgiga
kedagi
kahjustada on
võimalik

Olemas
tegevusjuhend
Hädaolukorra
lahendamise
plaanis, olemas
digitaalne
valvesüsteem;
öösel on hoone
valve all,
leping
turvafirmaga USS
ja G4S.

Puudub
valvetöötaja ;
majast
väljaspool
asuv
kogunemiskoht
on kaugel

Teavitada
töötajaid

esinemise
tõenäosus – 2
tagajärjed – 4

