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1. Üldosa 
1.1. Heino Elleri Muusikakooli (edaspidi kool) hädaolukorra lahendamise plaan kehtestatakse 

Kutseõppeasutuse seaduse § 21 lg 3 alusel. 

1.2. Kooli hädaolukorra lahendamise plaaniga kehtestatakse kooliperele üldised tegevus- ja 

teavitamisjuhised hädaolukorras.  

1.3. Kooli hädaolukorra plaan ei reguleeri nende hädaolukordade lahendamist, mille lahendamine kuulub 

politsei, päästeteenistuse või muu riikliku ametkonna pädevusse.  

1.4. Hädaolukorrana käsitletakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab koolis viibivate isikute 

tervist või elu, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. Kriisi ja 

kriisiolukorra mõistet kasutatakse hädaolukorra sünonüümina.  

1.5. Riskigruppi kuuluvad koolipere liikmed - kõik, kellel on potentsiaalne võimalus hädaolukorda sattuda 

või seda põhjustada.  

 

2. Hädaolukorra lahendamine 
 

2.1. Hädaolukorra ilmnemisel või sellest teada saamisel otsustab direktor või talle määratud asendaja 

(edaspidi direktor), kas tegemist on kooli vastutusalasse kuuluva hädaolukorraga või mitte. Juhul, kui 

hädaolukorra lahendamine: 

2.1.1. kuulub kooli vastutusalasse, siis direktor: 

2.1.1.1. kutsub kokku kriisimeeskonna, vajadusel määrab asendajad ja/või kaasab 

täiendavalt kooli teisi töötajaid ja valdkonna spetsialiste väljastpoolt; 

2.1.1.2. koordineerib hädaolukorra lahendamist koolis juhtumipõhiselt; 

2.1.1.3. teavitab Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) juhtunust, lepitakse kokku edasise 

suhtluse korraldus kooli ja HTM-i vahel; 

2.1.2. ületab kooli vastutusala, siis informeerib direktor vastavat ametkonda ja olukorra 

lahendamine suunatakse neile. 

2.2. Hädaolukorra lahendamisel on peamisteks eesmärkideks:  

2.2.1. aidata kannatanuid; 

2.2.2. peatada olukorra eskaleerumine;  

2.2.3. normaliseerida olukord ja taastada kooli tavapärane toimimine võimalikult lühikese ajaga.                        

2.3. Kriisimeeskonna põhiliikmed ja -ülesanded: 

2.3.1. direktor – kriisimeeskonna juht, võtab vastu otsuseid ja koordineerib meeskonna tegevust, 

suhtleb politsei ja/või teiste hädaolukorra lahendamisega seotud ametiasutuste, meedia ja 

avalikkusega; 

2.3.2. õppejuht – hoiab aktuaalsena õpilaste andmestikke, koordineerib hädaolukorras suhtlust ja 

juhiste andmist õpetajatele ja õpilastele tegutsemise valmiduse tagamiseks, lapsevanemate 

teavitamist, osaleb evakuatsiooni korraldamises; 
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2.3.3. personalijuht – hoiab aktuaalsena infot töötajate kohta, koordineerib kriisimeeskonna 

sisemist infovahetust ja teabe edastamist mittepedagoogilisele personalile; 

2.3.4. haldusjuht – vastutab tuleohutuse ja evakuatsiooni eest, tagab turvalisuse kooli 

territooriumil, suhtleb hoone haldusfirmadega, politsei ja/või teiste hädaolukorra 

lahendamisega seotud ametiasutustega. 

2.4. Kriisimeeskond koordineerib: 

2.4.1. koolipere valmisoleku tagamist hädaolukorras tegutsemiseks - korraldab ohutus- ja 

käitumisjuhendite tutvustamist, evakuatsiooniõppusi (kord aastas) ja teisi praktilisi koolitusi, 

kaasates vajadusel spetsialiste; 

2.4.2. hädaolukorras tegutsemist, selgete tegevusjuhiste andmist kooli töötajatele ja õpilastele ja 

vajadusel õppetöö ümberkorraldamist; 

2.4.3. hädaolukorrale järgnevaid tegevusi. 

2.5. Hädaolukorras tegutsemise mapp asub valvelauas ja selles on: 

2.5.1. infoleht kriisimeeskonna põhiliikmete, koolipidaja ja hädaabi telefoninumbritega; 

2.5.2. õpilaste ja töötajate nimekirjad koos kontaktandmetega; 

2.5.3. kooli territooriumi kaart; 

2.5.4. koolimaja hoonete plaan korruste kaupa; 

2.5.5. info esmaabikomplektide, tulekustutite ja helkurvesti asukoha kohta; 

2.5.6. kirjutusvahend. 

2.6. Automaatse tuletõrjesüsteemi hädasignaal ja evakuatsioon. 

2.6.1. Pikk sireen esimest korda – tähelepanu, olla valmis evakueeruma.  

2.6.2. Pikk sireen teist korda – alustada evakueerumist. 

2.6.3. Turvalise kogunemiskoha ja liikumise annab teada kriisimeeskond. 

3. Teabevahetus kooliperega hädaolukorras 
3.1. Ametlikud teavituskanalid koolis on suusõnaline vahetu ja telefoni teel teavitamine, kooli e-listid, 

koduleht ja sotsiaalmeedia. 

3.2. Koolipere on kohustatud igapäevaselt lugema kooli e-postkasti (@tmk.ee) laekuvat kirjavahetust.  

4. Suhtlus avalikkuse ja meediaga hädaolukorras 
4.1. Suhtluses avalikkuse ja meediaga on kõige olulisem tagada kõigi hädaolukorda sattunud isikute 

privaatsus ja isikuandmete kaitse parimal viisil. 

4.2. Kooli kõneisikuna jagab teavet avalikkusele ja suhtleb meediaga ainult kooli direktor.  

4.3. Koolipere teised liikmed ei jaga infot hädaolukorra kohta ega tee otsuseid hädaolukorda puudutava 

mistahes info osas. 

5. Esmased juhised hädaolukorras tegutsemisel 
5.1. Veendu, et olukord on sinu jaoks ohutu! Vajadusel taga oma ohutus. 

5.2. Helista 112 ja kirjelda: 
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○ mis on juhtunud; 

○ kus on juhtunud - kooli nimi ja aadress; 

○ kas keegi on viga saanud; 

○ kes helistab - oma nimi ja telefoninumber (vajadusel saab tagasi helistada) 

5.3. Teavita direktorit või tema asendajat hädaolukorrast. 

5.4. Juhised õpetajale, koolitöötajale: 

○ säilita rahu, ole õpilastega koos, ära jäta neid üksi; 

○ anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust; 

○ edasta õpilastele ainult kinnitatud teateid; 

○ kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi 

kriisimeeskonna liige või kolleeg; 

○ ole tähelepanelik õpilaste ja kolleegide suhtes, nad võivad vajada kiiret 

individuaalset psühholoogilist abi; 

○ aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda; 

○ ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks. 

 

 

6. Tegevused pärast hädaolukorda 

6.1. Pärast hädaolukorda tegevuse taastamisel tuleb järgida vastava riikliku ameti (Päästeamet, 

Terviseamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet), eriolukorra juhi või kooli kriisimeeskonna 

otsuseid ja juhiseid.  

6.2. Hädaolukorra plaan vaadatakse kriisimeeskonna poolt üle iga kahe aasta järel või pärast 

hädaolukorra juhtumit ning vastavalt vajadusele korrigeeritakse.  
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Lisa 1. Hädaolukordade lahendamise juhised 

Juhtum Õpilase tegevus Koolitöötaja tegevus 

Tulekahju Järgi õpetaja ja evakuatsiooni korraldaja juhiseid Tegutse vastavalt tuleohutusjuhendile 

Vargus Teavita valvelaua töötajat, direktorit Teavita valvelaua töötajat, direktorit 

Keelatud aine omamine, tarbimine Teavita õpetajat, valvelauatöötajat.  
Kui isik on kontaktivõimetu, siis helista 112 

Teavita direktorit ja/või õppejuhti.  
Helista 112. Kui oskad, alusta esmaabi andmist 

Tehniline avarii (elektri-, interneti-
katkestus, varing, vee-, kütte- või 
teised avarii) 

Teavita õpetajat või valvelaua töötajat.  
Ise midagi puutuda, liigutada ei tohi! 

Teavita haldusjuhti, direktorit, õppejuhti või valvelaua töötajat 

Õnnetus õpilase või täiskasvanuga  
(nt teadvuse kadu, kukkumine) 

Teavita õpetajat, mõnda teist täiskasvanut. 
Helista 112. Kui oskad, alusta esmaabi andmist. 

Hinda olukorda. Alusta esmaabi andmist. Helista 112. Õpilase 
puhul informeeri õppejuhti. Töötaja puhul personalijuhti. 

Haigusjuhtum, vigastus, trauma 
(verejooks, luumurd, epilepsia, 
mürgitus jms) 

Teavita õpetajat, valvelauatöötajat, mõnda 
täiskasvanut. Helista 112. Kui oskad, alusta 
esmaabi andmist 

Hinda olukorda. Alusta esmaabi andmist. Helista 112. Õpilase 
puhul informeeri õppejuhti. 
 

Pandeemia (sh COVID-19) Järgi Lisa ja kooli COVID-19 kodukorda.  
Pea kinni 2+2 reeglist.  
Vähimagi haigusnähuga jää koju. Teavita oma 
haigestumisest õppejuhti. Püsi isolatsioonis.  
Lae isiklikku nutiseadmisse koroonaäpp Hoia.  

Järgi Lisa 5 ja kooli COVID-19 kodukorda.  
Pea kinni 2+2 reeglist.  
Vähimagi haigusnähuga jää koju. Teavita oma haigestumisest 
personalijuhti. Püsi isolatsioonis. Lae isiklikku nutiseadmisse 
koroonaäpp Hoia.  

Õpilase, koolitöötaja surm koolis Helista 112. 
Teavita õpetajat, mõnda täiskasvanut. 

Helista 112.  Teavita direktorit või õppejuhti.  
Kriisimeeskond teavitab perekonda, koolipere liikmeid. 

Väljaspool kooli territooriumi 
toimunud õnnetusjuhtum 
(väljasõidul, konkursil, õppekäigul) 

Helista 112. 
Teavita õpetajat, mõnda teist täiskasvanut. Kui 
oskad, anna esmaabi 

Helista 112.  
Alusta esmaabi andmist. Teavita telefoni teel direktorit või 
õppejuhti, vajadusel lapsevanemaid 
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Vägivaldne õpilane Lahku koheselt probleemsest kohast. Pöördu abi 
saamiseks õpetaja või valvelauatöötaja poole või 
kantseleisse.  

Püüa vägivallatsejat korrale kutsuda. Vajadusel kutsu abi. 
Informeeri direktorit või õppejuhti. 

Õpilase kadumine Teavita õpetajat, mõnda täiskasvanut. Kui 
võimalik, lapsevanemaid. Teavita politseid, 
helistades 112 

Teavita lapsevanemat ja politseid, helistades 112 
Teavita direktorit või õppejuhti. 

Vägivaldne sissetungija Teavita õpetajat, mõnda täiskasvanut. 
Võimalusel lahku, ära suhtle sissetungijaga ega 
ärrita teda. Säilita rahu! 

Püüa sissetungijat rahustada. Vajadusel kutsu abi. Kasuta kooli 
turvafirma väljakutset. Vajadusel helista 112. Teavita direktorit 
või õppejuhti. Ära lahku enne, kui politsei on selleks loa andnud.  

Tulistamine Võimalusel varju, vajadusel põgene. Varjudes 
eemaldu uksest ja akendest, ole vaikselt, püsi 
madalal, võimalusel mine mööbli taha. Helista 
112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne avatuks 
lootuses, et teave sinu asukohast ja toimuvast 
jõuab päästeametisse, võimalusel saada sõnum). 
Jää ootama politsei saabumist. Ära ava ust enne 
kui oled veendunud, et selle taga on 
politseitöötaja. Pane telefon hääletuks. Helin 
võib reeta ründajale sinu asukoha. 

Jää rahulikuks. Varju. Võimalusel vii või suuna ohuolukorrast 
eemale teised õpilased. Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne 
avatuks lootuses, et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab 
päästeametisse, võimalusel saada sõnum). Sulge uks, ära ole 
aknast nähtav. Võimalusel teavita direktorit, õppejuhti või 
valvelauatöötajat. Jää ootama politsei saabumist. Ära ava ust, 
enne kui oled veendunud, et selle taga on politsei töötaja. Pane 
telefon hääletuks. Helin võib reeta sinu asukoha ründajale. Ära 
lahku majast enne kui politsei on selleks loa andnud, 
Kriisimeeskond tegutseb edasi vastavalt olukorrale. 

Pommi, kahtlase eseme leid Teavita õpetajat  või valvelaua töötajat. Ära 
puuduta ega liiguta eset. Lahku turvalisse 
kaugusesse. 

Ära puuduta ega liiguta eset. Mine koos õpilastega sellest 
eemale. Teata leiust 112, anna võimalikult täpne eseme ja selle 
asukoha kirjeldus. Ära kasuta mobiiltelefoni kahtlase eseme 
läheduses. Teavita leiust direktorit, õppejuhti või 
valvelauatöötajat.  Ära lahku enne, kui politsei on seda lubanud. 

Äkkrünnak, 
selle ähvardus 
 
 

Teavita direktorit või õppejuhti. Jää rahulikuks. Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik- 
samaaegselt püüa helistada 112. Teavita direktorit või õppejuhti. 
Ära lahku enne, kui politsei on selleks loa andnud. 
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Lisa 2. Juhised õpetajale ja kooli töötajale hädaolukorras ja 

selle järel käitumiseks 
● Helista 112 ja teavita hädaolukorrast päästeteenistust. Ei ole vaja karta, et keegi teine on juba 

helistanud – siin kehtib põhimõte, et pigem rohkem kui üldse mitte keegi. 

● Ole aktiivne ja otsustav. See aitab kaasa õpilaste turvatunde ja tasakaalu taastamisele.  

● Ole noortega koos, ära jäta õpilasi üksi. 

● Vajadusel anna informatsiooni toimunust kiirabitöötajatele, päästeteenistuse- või politseiametnikele. 

Anna tõene ülevaade juhtunust, räägi vaid teadaolevaid fakte. Püüa jääda oma väljendustes rahulikuks 

ning kirjeldada juhtumit selgelt ja lihtsalt. Kui sul on mingitel põhjustel raske üksi rääkida, kutsu endale 

appi kolleeg või kriisimeeskonna liige. Anna aega reageerimiseks ja küsimuste esitamiseks. 

● Väldi lubadusi. Ära luba, et kõik saab varsti korda, kuid hoia üleval lootust, et lõpuks kriis siiski 

ületatakse. 

● Julgusta õpilasi juhtunust rääkima. Sageli tahetakse kriisiolukorrast korduvalt rääkida ja küsida samu 

küsimusi, sest toimunut on raske omaks võtta. Julgusta lapsi rääkima nii juhtunuga seotud faktidest kui 

ka oma tunnetest. Leppige vajadusel kokku ajad, millal te koolipäeva jooksul juhtunust räägite. 

● Säilita oma tunnis tavapärased reeglid. Toeta õpilaste igasugust tegevuslikku aktiivsust (nt. klassi 

koristamine jm rutiinsed tegevused). See süvendab kokkukuuluvus- ja turvatunnet ning aitab taastada 

kontrolli tunnete üle. 

● Kohanda õppekava. Peale traumaatilisi sündmusi on õpilastel raskusi keskendumise ja mäluga ning 

alaneb õpivõime. Kontrolltööd tuleks mõned päevad edasi lükata. Ka kodutöid võiks mõneks ajaks 

vähendada. 

● Ole tähelepanelik riskigrupi suhtes. Kõrgenenud riskiga koolipere liikmeks võivad olla kannatanu 

õed/vennad, lähedased sõbrad, tugevaid emotsionaalseid reaktsioone ilmutanud lapsed, sündmuse 

pealtnägijad, need, kel on peres probleeme või on kaotanud pereliikme, depressiooniilmingute või 

suitsiidikalduvustega õpilased. Nad vajavad kohest individuaalset psühholoogilist esmaabi. 

● Aita taastada enesekontroll. Tugevad tunded on kriisiolukorras loomulikud. Aita asjaosalistel maha 

rahuneda ja oma käitumise üle kontroll saavutada. 

● Selgita õpilastele piiranguid suhtluses avalikkuse ja meediaga. Rõhuta, et nad ei vastaks ajakirjanike 

küsimustele ega lubaks ennast ega kaaslasi pildistada ilma seadusliku esindaja (lapsevanema, hooldaja) 

loata, ei postitaks pilte-sõnumeid sotsiaalmeediasse vmt. 

● Hoia kontakti õpilaste, õpetajate, kooli muu personali ja lastevanematega. Tähtis on teada, kuidas 

koolipere liikmed kriisiolukorras hakkama saavad mitte ainult koolis, vaid ka kodus ja väljaspool. Nii 

mõnigi asjaosaline võib vajada spetsialisti abi, juhtnööre. 

● Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks. Mida enam täiskasvanud annavad eeskuju, kuidas olla 

asjatundlik, probleeme lahendav ning samas kaastundlik ja hooliv, seda enam on ka lapsed võimelised 

käituma adekvaatselt. 

● Räägi kolleegidega, jaga oma tundeid ja mõtteid, vajadusel otsi abi spetsialistidelt. 
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Lisa 3. Hädaolukorra teabevahetuse meelespea 

Oluline on ilmutada kindlat ja ühtlasi hoolivat suhtumist, aidates kaasa üldise turvatunde taastamisele ja 

usalduslike (koostöö) suhete kujunemisele nii koolisiseselt kui ka väljaspool kooli: lapsevanemad, 

piirkonna elanikud, abi pakkuvad asutused jt. 

 

Koolipere teavitamine 

Kontrollitud, adekvaatse ning läbimõeldud teabe edastamine kooli personalile toetab hädaolukorra 

lahendamist ja aitab valmis olla õpilaste reaktsioonide käsitlemiseks. Väheneb kuulujuttude levik, ärevuse 

ja hirmu asjatu võimendumine.  

Teavet peavad saama ka need, kes hetkel kohal ei viibi. 

 

Lapsevanemate teavitamine 

Vanematele edastatakse e-kiri, kus selgitatakse juhtunut ja antakse ülevaade kooli tegutsemisplaanist, 

võimalikest muutustest õppetöö korralduses, õpilastele, vanematele ja kooli personalile pakutavast abist. 

Kirjale lisatakse kontaktisikute nimed ja telefoninumbrid, kes on volitatud vanemate küsimustele vastama.  

Vajadusel korraldatakse vanematele koosolek ja kaasatakse spetsialiste, ametkondade esindajaid. 

 

Suhtlus avalikkuse ja meediaga 

Kriisiolukorras on kindlasti vaja arvestada võimaliku avalikkuse ja meedia huviga.  

Kooli ülesanne on tagada, et õpilased, lapsevanemad ja koolipersonal ei saaks kriisisituatsioonis meedia 

liigse tähelepanu tõttu kannatada, kuid samas püüda mõista, et ajakirjanikud teevad oma tööd ja tuleb 

leida nendega koostöö tegemiseks kõige turvalisem viis.  

Teavet jagab avalikkusele ja meediaga suhtleb kooli kõneisikuna ainult kooli direktor.   

Kooli kõneisik on avalikkusele ja meedia esindajatele vabalt kättesaadav kogu kriisi jooksul. 

On oluline, et initsiatiiv juhtunust teavitamisel oleks kooli poolel. See aitab ära hoida nii koolis kui 

ümbruskonnas sageli hirmutavate ja üle dramatiseeritud kuulujuttude levikut, ohjata juhtunu käsitlemist 

meedia poolt, mis sageli osutub kannatanuid, kaasõpilasi, nende peresid ja kooli personali emotsionaalselt 

häirivaks või isegi traumeerivaks. Kooli poolt proaktiivselt adekvaatse ning läbimõeldud info edastamine 

toetab olukorra normaliseerumist ja kooli tavapärane toimimise taastumist võimalikult lühikese ajaga.   
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Lisa 4. Kiireloomulised ülesanded pärast hädaolukorda  

Pärast hädaolukorra esmast lahenemist koondab kriisimeeskond kokku andmed juhtunu kohta ja 

korraldab jätkutegevused. Vajadusel  korraldab direktor kõikide koolis töötavate täiskasvanute 

nõupidamise. Selle käigus: 

1. Selgitatakse välja jätkutegevuste vajadus ja hinnatakse ressursse probleemide käsitlemiseks, mh 

kooli töötajate enda kriisikogemused ja spetsialistide kaasamise vajadus. 

2. Lepitakse kokku tegevussuunad ja meetmed, vastutus ja tööjaotus. 

○ Kuidas juhtunut hiljem koolis käsitletakse - oluline on vältida hädaolukorra liigset 

käsitlemist, samas on vaja riskigruppi jälgida, ära kuulata, vastata küsimustele, anda 

teavet ja monitoorida võimalikke kriisiga seonduvaid reageeringuid. 

○ Kes ja millist abi saab koolis pakkuda. 

○ Milliseid spetsialiste ja mahus kaasatakse väljastpoolt kooli. 

○ Milline on kellegi roll abivajadust puudutava teabe kokku kogumisel. 

○ Kuidas ja kelle juurde suunatakse tuge vajavad isikud abi saama. 

○ Kuidas jätkatakse suhtlust hädaolukorrast enim puudutatud koolipere liikmete ja nende 

lähedastega. 

○ Kuidas kriisi tõttu kannatanud peresid meeles peetakse. 

○ Kas on vajadust koolipere ühis(t)e kogunemis(t)e talletamiseks. 
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Lisa 5.  Tegutsemine nakkushaiguse pandeemilise leviku korral 

● Haigusnähtude ilmumisel õppetöö ajal peab haigestunu ajutiselt eraldama teistest kuni 

raviasutusse või koju saatmiseni. 

● Õpilasega seotud juhtumist tuleb teavitada õppejuhti Ain Tarro, ain.tarro@tmk.ee, 5560 9850, 

töötajaga seotud juhtumist personalijuhti Maire Saar, maire.saar@tmk.ee, 5664 3897. 

● Haiguskahtlusega isikuga kokku puutuvate inimeste arv tuleb viia miinimumi. Kõik haigega 

tegelevad inimesed peavad kasutama kaitsemaski. 

● Koolimaja osalise või täieliku sulgemise korral korraldab kooli juhtkond õppetöö jätkumise 

kombineeritud või täielikult distantsõppe vormis ja kooliperele edastatakse vastavad juhised. 

● Nakkushaiguse pandeemilise leviku puhul võidakse vastu võtta kooskõlastatult koolipidajaga 

otsus koolihoone ajutise sulgemise kohta. 

● Hoone sulgemisel jäetakse mõistlik aeg ligipääsuks hoonesse jäänud isiklikele esemetele või 

töövahenditele. Vajadust selleks hindab direktor lähtudes nakkusohu suurusest ja Terviseameti 

hinnangust. 

● Karantiiniperioodil on koolihoone suletud ja sisenemine on lubatud vaid kooskõlastatult 

direktori või haldusjuhiga. 

● Hoone siseruumid desinfitseeritakse vastavalt vajadusele Terviseameti suuniste alusel. 
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