Ohutu kooli keskkond
Tegevuste kava «Ohutuskool».
Info asub vebilehekülgedel: www.hm.ee, www.ekk.edu.ee, www.lastekriis.ee, www.pahklimae.edu.ee .
Kooli õpilaste/personali tegevused erinevates kriisiolukordades
Käesolev kriisiplaan on koostatud kooli võimelisuse ja valmisoleku parendamiseks reageerida plaanivälisele situatsioonile, jaotada kohustused
olukorra ja tagajärjede likvideerimiseks.
Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

Teadvuse kaotamine või
õpilase/täiskasvanu kukkumine

helistada 112

hinnata situatsiooni

otsida abi täiskasvanutelt

helistada 112 või anda vastav
juhend

täiskasvanud kindlustavad korra
juhtumi kohas

mitte muuta kannatanu asendit

Rasked traumad: suur verekaotus
või luumurd

kui on kogemusi, siis osutada
kannatanule esmaabi

alustada esmaabi andmist /
pöörduda esmaabi andmiseks
järgmiste isikute poole:
(perekonnanimed ja telefonid) kooli
medõde, kooliarst

helistada 112

kiire esmaabi osutamine

leida abi

mitte liigutada kannatanut

peatada verejooks
Surmajuhtum koolis

helistada 112

helistada 112

hoiatada täiskasvanuid

teadvustada õppenõukogu
õpilase surma korral kriisigrupp
teadustab tema vanemaid, koolis
olevaid sugulasi ja klassikaaslasi,

mitte kasutada žgutti

Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

koolitöötajaid
kriisigrupp organiseerib
leinatalituse ja paneb välja
mälestussümboolika
Juhtum väljaspool kooli
territooriumi (ekskursioon, matk)

võimalusel helistada 112

helistada 112

kui on kogemusi, siis osutada
esmaabi kannatanule

osutada esmaabi kannatanule

olles väljaspool Eestit on vaja
teada kohaliku päästeameti
telefoni

teadustada kooli juhtkonda

hoiatada täiskasvanuid
Tulistamine koolis.

helistada 112

helistada 112

kui puudub võimalus rääkida, on
vaja jätta telefon avatult lootuses,
et päästeamet võib kuulda juhtunut
ja hinnata situatsiooni

võimalusel viia õpilased hoonest
välja
võimalusel kiiresti hoiatada telefoni
teel kaasatud isikute perekondi

saata teade 112 ja säilitada rahu
võimalusel mitte suhelda
tulistajaga ja mitte ärritada teda
Õpilase kadumine

hoiatada täiskasvanuid

hoiatada politseid, kooli juhtkonda,
vanemaid

Tulekahju, plahvatus, gaasileke

tegevused vastavalt tuleohutuse
ettekirjutuste plaanile

tegevused vastavalt tuleohutuse
ettekirjutuste plaanile

Avariid (seotud elektri, vee, kütte,
ja liiklusega, autoavariid), varing

helistada 112

hinnata situatsiooni

leida abi koolitöötajatelt

helistada 112

mitte muuta kannatanu asendit

osutada esmaabi või leida isik, kes
suudab seda teha

kui on kogemusi, osutada esmaabi

vajadusel viivad õpetajad
kogunenud õpilased klassidesse
või lasevad nad koju
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Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

Märkused

teadustada kooli juhtkonda
Õpilase surm väljaspool kooli
territooriumi

teadustada kooli juhtkonda
kriisigrupp teadustab
klassijuhatajat, koolis olevaid
sugulasi, koolitöötajaid ja õpilasi
kriisigrupp organiseerib
leinatalituse ja paneb välja
mälestussümboolika

Koolitöötaja surm väljaspool kooli

teadustatakse kooli juhtkonda
kriisigrupp teadustab õpilasi,
koolitöötajaid, organiseerib
leinatalituse ja paneb välja
mälestussümboolika

Õpilase vanema surm

teadustatakse kooli juhtkonda
kriisigrupp teadustab koolis olevaid
sugulasi (õpilasi), klassijuhatajat,
koolitöötajaid
kriisigrupp organiseerib
leinatalituse ja paneb välja
mälestussümboolika

Vägivallatseja/terroristi tungimine
kooli

õpilane – vägivallatseja/terrorist

hoiatada täiskasvanuid

püüda rahustada sissetungijat

säilitada rahu, mitte astuda
kontakti sissetungijaga ja mitte
ärritada teda

vajadusel kutsuda välja 112,
politsei, kiirabi

hoiatada täiskasvanuid

püüda kutsuda õpilast (õpilasi)

õpilased peavad lahkuma ruumist

teadustada kooli juhtkonda
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Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus

kui see on võimalik, püüda
lahendada situatsiooni

korrale

Märkused

hoiatada klassi juhtkonda
klassijuhataja informeerib
psühholoogi, sotsiaaltöötajat,
vanemaid, direktorit, õppenõukogu
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