
NÕUSOLEKU VORMI INFOLEHT LAPSEVANEMALE/EESTKOSTJALE LAPSE TESTIMISE KOHTA

Austatud lapsevanem!

Palun tutvuge alljärgneva infoga ning täitke seejärel lehel 2 asuv NÕUSOLEKU VORM. 

Mis on COVID-19? Millised on COVID-19 sümptomid?

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus. Koroonaviirus levib enamikel juhtudel piisknakkusena (köhimisel, 
aevastamisel) ja otsekontakti kaudu. Viirus võib levida ka saastunud pindade kaudu.

COVID-19 sümptomid ja ka haiguse kulg avalduvad erinevalt. Haigus võib kulgeda ilma haigustunnusteta, 
kergete või raskete sümptomitega, lõppedes halvimal juhul surmaga.

Peamised sümptomid on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, nohu, lihasvalu, maitsemeelte 
kadu, haistmismeelte kadu, väsimus ja nõrkustunne. Rohkem infot sümptomite kohta leiab Terviseameti 
kodulehelt1. 

Lähikontaktne

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes on olnud COVID-19 haigega2 kontaktis vähemalt 15 minutit (kokku viimase 
24 h jooksul) ja lähemal kui kaks meetrit. COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva 
pärast haigusnähtude tekkimist 3.

Lihtsustatud karantiin ja testimine koolikeskkonnas toimunud lähikontakti korral

Kui lähikontakt COVID-19 haigega toimus koolikeskkonnas, peavad õpilased, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu 
vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbipõdenud, jääma lihtsustatud karantiini4. See tähendab, et:

Õpilane saab jätkata koolis käimist vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused:

•  Viivitamatult tehakse kiirtest (SARS-CoV-2 antigeen-RTD test) koolikeskkonnas.
•  Kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad.
•  72 tundi peale kiirtesti tulemust tuleb teha RT-PCR test.
•  Kui RT-PCR test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini. 

Kui lähikontakt Covid-19 haigega toimus koolikeskkonnas, siis lähikontaktsele õpilasele korraldab kiirtestimise 
kooli tervishoiuteenuse osutaja või kool.5

Testimiseks nõusoleku andmisega annate nõusoleku Teie lapse edaspidiseks igakordseks kiirtestimiseks 
2021/2022 õppeaasta jooksul, kui laps oli koolikeskkonnas lähikontaktis COVID-19 haigega.

Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega 
COVID-19 teste tegema.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, esitades nõusoleku tagasivõtmise avalduse kirjalikus vormis nõusoleku 
küsijale (kool või tervishoiuteenuse osutaja).

1 Vt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus. 
2 COVID-19 haige on isik, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus või kellel tervishoiuteenuse osutaja tehtud SARS-CoV-2 RT-
PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tulemus on positiivne. Vt ka Vabariigi Valitsuse 28.05.2021 korralduse nr 212 „Karan-
tiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis 
olnud isikutele“ punkt 1 (edaspidi korraldus) Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/317092021004?leiaKehtiv. 
3 Korralduse punkt 3. Vt ka Terviseameti juhist: https://www.terviseamet.ee/et/olen-lahikontaktne. 
4 Korralduse punkt 4 alapunkt 10 ja punkt 5. Vt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juhist:  
  https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_nakkusjuhtumi_skeem_0.jpg 
5 Vt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjali p 2 (30.08.2021), kättesaadav:  
  https://www.hm.ee/sites/default/files/20210830_infokiri_kiirtestimine.pdf. 
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Käesoleva nõusoleku vormi töötas välja Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Terviseameti, Haigekassa ja Andmekaitse 

Inspektsiooniga

NÕUSOLEKU VORM LAPSEVANEMALE/EESTKOSTJALE LAPSE6 

SARS_CoV-2 suhtes testimiseks koolis toimunud lähikontakti korral

Enne nõusoleku vormi täitmist palun tutvuge infoga lehel 1.

Annan nõusoleku

minu lapse/eestkostetava (ees- ja perekonnanimi): _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lapse isikukood: ___________________________________________________________________________________________________________________________

SARS_CoV-2 suhtes antigeen-RTD kiirtestiga testimiseks 2021/2022 õppeaasta jooksul juhtudel, 
kui lapsel oli koolikeskkonnas lähikontakt COVID-19 haige isikuga.

Kuupäev: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lapsevanema/eestkostja allkiri: ________________________________________________________________________________________________________

(allkirjastatud digitaalselt või paberkandjal)

Kooli tervishoiuteenuse osutaja (nimi, telefon ja e-posti aadress):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Nõusolekus küsitud andmeid töödeldakse kooli andmekaitsetingimustes sätestatud korras ja säilitatakse 2021/2022 õppeaasta lõpuni.
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