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Hinnang üldhariduskoolide distantsõppele suunamise vajalikkuse osas 

 

 

Pöördusite Terviseameti lääne regionaalosakonna poole hinnangu saamiseks üldhariduskoolide 

distantsõppele suunamiseks 01.11.2021 kuni 14.11.2021 seoses covid-19 viiruse laialdase levikuga 

Pärnu maakonnas. 

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Pärnu maakonnas tõusnud 2151,2 juhuni, 

mis on viinud Pärnu maakonna Eesti üheks kõrgeima nakatumisega piirkonnaks. Võrreldes 1. 

septembri seisuga, on nakatumine Pärnumaal kasvanud 7,4 korda. Oluline roll covid-19 viiruse 

laialdasel levikul  on alates 1. septembrist olnud õppeasutustel.  

Alates 01.09.2021 on lääne regionaalosakond registreerinud 579 covid-19 viirusega nakatunud õpilast 
Pärnu linna omavalitsusüksuses, kellest 235 (40,6% ) on nakatunud õppeasutuses.  Õppeasutustes 

nakatunud õpilastest on nakkuse pereliikmetele viinud 115 (48,9%) ja kokku on nende õpilaste poolt 

nakatatud 189 pereliiget. Õpilaste poolt nakatatud täiskasvanud pereliikmete hulgas on lõpetatud 

vaktsineerimise staatusega isikuid 43,1 % - suur osa neist põdesid haigust kas asümptomaatiliselt või 

väga kergete sümptomitega, mistõttu ei osanud inimesed kahtlustada nakatumist ning jätkasid 

tavapärast elu ning nakatasid ka eakaid pereliikmeid, kolleege, tuttavaid.  

Alates 01.09.2021 on lääne regionaalosakond Pärnu linna omavalitsusüksuses registreerinud 79 

nakatunud üldhariduskoolide õpetajat, kellest 41 ( 52%) on nakatunud õppeasutuses töötades. Ka 

õpetajad on nakkust edasi kandnud pereliikmetele, kolleegidele jne. 
Üle 5 nakatunuga koolikoldeid on Pärnu linnas registreeritud 8, kolletes nakatunud õpilaste/õpetajate 

arv on 95.  

 

Toetudes eespool toodud epidemioloogilise uuringu käigus kogutud andmetele ja lääne 

regionaalosakonna tervishoiuinspektorite covid-19 pandeemia käigus omandatud kogemusele, 

on Terviseameti lääne regionaalosakond seisukohal, et koolide distantsõppele suunamine peale 

sügisvaheaega, perioodiks 01.11.2021 kuni 14.11.2021,  toob kaasa olulise covid-19 viiruse leviku 

languse õpilaste ja õpetajate seas ning võimaldab õppeasutustel kontaktõppele naastes 

keskenduda õppetegevusele, mitte lähikontaktsete kaardistamisele ja isolatsiooni suunamisele.  
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