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Välipraktika ohutusjuhend seoses SARS-Covid-19 nakatumise ohuga 

1. Sissejuhatus 

 

1.1.  Käesolev ohutusjuhend on kohustuslik täitmiseks kõigile Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste 

valdkonna üliõpilastele, kes käivad õppetöö raames välipraktikal.  

1.2.  Ohutusjuhendit tutvustatakse üliõpilastele vahetult enne välipraktikale minekut, juhendamise 

läbiviimise eest vastutab praktika juhendaja. 

1.3.  Juhendamise läbiviimine registreeritakse kirjalikult.  

 

2. Enne välipraktikale minekut 

 

2.1.  Pead olema terve. Kui sul ilmnevad vahetult enne välipraktikat viirushaigusele (sh SARS-Covid-

19,  gripp vm viirushaigused) sarnased tunnused (nohu, köha, palavik, hingamisraskused vm), ei 

ole lubatud välipraktikal osaleda.  Sel juhul tuleb pöörduda oma perearsti poole. 

2.2.  Kui oled kokku puutunud viimase 14 päeva jooksul  koroonahaigega  või oled ise põdenud viirust 

lühema perioodi kui viimase  14 päeva jooksul,  ei ole samuti lubatud välipraktikal osaleda.  

Viirust põdenud üliõpilane peab olema perearsti vm arsti poolt terveks tunnistatud.  

2.3.  Anna punktides 2.1. või 2.2. puhul  välipraktikale mitteilmumisest teada välipraktika juhendajale 

ja  õppekorralduse spetsialistile. 

2.4.  Olenevalt välipraktika kestusest,  Terviseameti soovitustest seoses SARS-Covid-19 

hetkeolukorraga ning  riigi poolt antud soovitustest võta välipraktikale kaasa kaitsekindaid ja  2-3 

kirurgilist või isetehtud maski. 

2.5.  Kaitsekindad on soovitavad ühekordse kasutusega kummikindad või õhukesed riidest kindad, kui 

neid on võimalik praktika ajal korralikult tuulutada, pesta ja kuivatada.   

2.6.  Kaitsemaskide puhul  tuleb arvestada, et ühekordne kaitsemask ei taga viiruskaitset  ning seda ei 

ole soovitatav kasutada mitte üle kolme tunni järjest (jäätmekäitlus –eraldi tavaolmeprügist).  

2.7.  Kaasa tuleb võtta isiklikud hügieenitarbed (seep, vedelseep, šampoon, käterätikud, ühekordsed 

paberkäterätikud, -taskurätikud, käte jm töövahendite (arvuti, telefon vm) 

desinfitseerimisvahendid jms).  Pesemis- ja desinfitseerimisvahendid on vajalikud, kui praktikaga 

kaasneb majutus ning majutuskohas vastavad vahendid puuduvad. 

2.8.  Salvesta oma telefoni perearsti telefoninumber, et oleks võimalik kontakteeruda, kui välipraktika 

ajal ilmnevad SARS-Covid-19, gripile vm viirushaigusele sarnased haigustunnused. 

2.9.  Võta välipraktikale kaasa oma isiklik veepudel. 

 

 



 

3. Välipraktika ajal 

 

3.1.  Jälgi hügieenireegleid- kõige olulisem on kogu välipraktika jooksul pidev ja hoolikas käte 

pesemine (vt lisa 1)!! 

3.2.  Olenevalt viiruse hetkeolukorrast  kasuta kaitsemaski, vajadusel ka kaitsekindaid. Kaitsemaski  

kasutamine on pigem soovitav  tööde tegemisel sisetingimustes, kui  ei ole võimalik hoida 

kaasüliõpilastega/juhendaga 2 m vahet,  töötada väiksemates gruppides või puhastada tööpindu.  

3.3.  Välitingimustes töötades hoida võimalusel kaasüliõpilastega  2m vahet . 

3.4.  Ära jaga kaasüliõpilasega oma veepudelit, toidunõusid. Telefoni, arvuti vm ühisel kasutamisel  

tuleb neid puhastada, pigem hoidu oma asjade teistega  jagamisest.  

3.5.  Püüa vältida lähikontakti. Ära köhi ja aevasta kaasüliõpilaste/juhendaja suunas. 

3.6.  SARS-Covid-19  sarnaste haigustunnuste ilmnemisel  tuleb koheselt sellest teavitada välipraktika 

juhendajat ning konsulteerida perearstiga või tel 1247.  

3.7.  Haigustunnuste ilmnemisel on oluline haigestunud üliõpilane ja temaga samas ruumis ööbivad 

üliõpilased isoleerida ning tegutseda vastavalt perearsti või 1247 saadud juhistele 

 

4. Vahetult pärast välipraktikalt naasmist 

 

4.1.  Pese korralikult kogu välitöö riietus ning võimalusel kuivata see õues.  

4.2.  Puhasta korralikult oma telefon, arvuti  vm välitööl kaasas olnud vahendid.  

4.3.  Haigustunnuste ilmnemisel  anna sellest koheselt teada välipraktika juhendajale, et oleks 

võimalik teavitada teisi  välipraktikal viibinud üliõpilasi/juhendajaid, jälgida nende  tervislikku 

seisundit ning anda perearstile nakatumise võimaluste kohta infot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 1 

Pese käsi õigesti: kätepesu nr 1 

 

 

1.Tee käed märjaks 

2.Pane seep kätele 

3. Pese(hõõru) 10-30 sekundit (sõrmede vahelt ja otstest, küünte alt) 

4. Loputa käed jooksva veega 

5. Keera paberrätiku abil veekraan kinni 

6. Kuivata käed 

 

 

 

 



 

Kätepesu nr 2 

 

1. Niisuta käed ja randmed ning kata seebiga. 

2. Aseta parem peopesa vasaku käe peale, hõõru käsi ja vaheta käte asetus. 

3. Aseta peopesad vastamisi, sõrmed vaheliti ja hõõru. 

4. Hõõru ringjate liigutustega sõrmi, mis on nagu suletud peopessa. 

5. Ringsed liigutused vasaku käega ümber parema pöidla ja kätevahetus. 

6. Vasakus peopesas keeravad liigutused, et pesta parema käe sõrmede tipud ja vastupidi. 

Korda kätepesu kuni 6 korda seniks kui käed puhtad. Loputa ja kuivata. 

 


