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Kohtla - Järve Järve Gümnaasiumi
hädaolukorra lahendamise plaan
Hädaolukorra lahendamise plaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks
ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku hädaolukorra tekkides.
Dokumendis kasutatavad põhimõisted:
Hädaolukorrana käsitatakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab koolis viibivate isikute elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju.
Kriisi ja kriisiolukorra mõistet kasutatakse hädaolukorra sünonüümina. Riskigruppi
kuuluvad õpilased – õpilased, kellel on potentsiaalne võimalus hädaolukorda sattuda või
seda põhjustada.
Kooli aadress: Katse 2, Kohtla-Järve 30207, Ida-Virumaa
Kooli pidaja Kohtla-Järve linnavalitsus
Esindaja telefon 3 378 500
Kooli hädaolukorraga seotud isikute kontaktid:
Direktor
Med.teenus
Õppejuht
Algõp. õp.tooli juht
Psühholoog
Sotsiaalpedagoog
Majandusjuhataja
Administraator

+372 59193555
+372 55511249
+372 55511869
+372 53314002
+372 5673925
+372 5285198
+372 55511868
+372 59183410

Esmaabi andjad koolis:
Kaire Jõe
Pille Ers
Eha Koppelmaa
Eha Mägi

3. korrus
2. korrus
4. korrus
1. korrus

Olulised kontaktid ja infovahetus
Hädaabi
Jõhvi Politseijaoskond
Noorsoopolitsei
Järve Polikliiniku registratuur
Erakorralise meditsiini osakond
Ohvriabi Kohtla-Järvel

112
3372316
3372336
3311133
3311074
3395712
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Jõhvi Mihkli kogudus
Kooli sekretär
Linna haridusspetsialist
Keskkonnaamet Jõhvi kontor
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Linna kriisikomisjoni esindaja (Jüri Kollo)

3370013
+372 55534130
3378615
3324401
3324420
+3725067109

Hädaolukorras tegutsemise alused ja teavitamine
1. Ohuolukorra hindamine, kirjeldamine ja vajadusel päästeameti teavitamine
2. Ohuolukorra likvideerimise alustamine
3. Edasine tegutsemine toimub vastavalt kooli kriisiplaanile
4. Direktor kutsub kokku kriisimeeskonna ja teavitab neid olukorrast: räägib, mis on
toimunud ja kuidas edasi tegutseda
5. Kriismeeskond paneb kokku info, mida edastada osapooltele edastada
6. Õpetajad teavitavad direktorilt saadud info põhjal õpilasi ja vajadusel vanemaid
7. Meediaga suhtleb direktor
8. Võimalusel jagatakse infot Stuudiumi ja kooliraadio vahendusel.
Üldised tegevusjuhised hädaolukorras tegutsemisel
Hädaolukorra avastaja või sellest teadasaaja hindab olukorda ja otsustab teavitamise
järjekorra:
 Veendu, et olukord on sinu jaoks ohutu! Vajadusel taga oma ohutus!
 Päästeameti sekkumist nõudvate olukordade puhul helista kõigepealt 112 ja
teavita olukorrast: kirjelda toimunut, ütle kooli nimi/aadress, ütle oma nimi.
Teavita direktorit.
 Muude hädaolukordade puhul teavita kooli direktorit
 Majandusjuht koordineerib hädaolukorra lahendamist
 Arendusjuht koordineerib evakuatsiooni
 Õppejuht (koostöös psühholoogiga) koordineerib hädaolukorra järgseid
õppetegevusi
 Psühholoog – nõustab kriisi ajal ja järgselt; selgitab välja ja jälgib riskigruppi
kuuluvaid õpilasi
 Sotsiaalpedagoog ja huvijuht - suhtlevad lastevanematega; juhivad tööd
riskigruppi kuuluvate õpilastega
 Sekretär – kontrollib, kas 112 on hädaolukorrast teavitatud, teavitab kui on
tegemist õppusega
 Infojuht – teavitab esimesel võimalusel lapsevanemaid hädaolukorrast Stuudiumi
vahendusel (tervet kooli hõlmava olukorra puhul)
Helistades 112 räägi:







Mis on juhtunud?
Kus? Täpne aadress või kooli nimi!
Kas keegi on viga saanud?
Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada).
Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt.
Ära katkesta ise kõnet!
2

Hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted
Tegevused ja info korraldus

Juhtum

Õpilase tegevus

 Tegutse
vastavalt
kodukorra lisale
nr 7
evakueerimine
tulekahju korral
Avarii
 Otsi
(elektrikatkestus,
koolitöötaja/abi
internetikatkestus,  Ära muuda
veeavarii, varing,
kannatanu
liiklusavarii,
kehaasendit
kütteavarii ja
 Kui oskad,
teised avariid)
alusta esmaabi
andmist
Õnnetused
 Helista 112
õpilase või
 Otsi
täiskasvanuga
koolitöötaja abi
(näiteks teadvuse  Ära muuda
kadu/ kukkumine)
kannatanu
kehaasendit
 Kui oskad,
alusta esmaabi
andmist
Tulekahju

Rasked
vigastused
/traumad (suured
verejooksud,
luumurrud)

 Helista 112
 Otsi abi
 Peata
verejooks
 Ära muuda
luumurru puhul
kannatanu
kehaasendit

Õpilase surm
koolis

 Helista 112
 Teavita mõnda
täiskasvanut

Koolitöötaja tegevus

Õppekorraldus

 Tegutse vastavalt
tuleohutuseeskirjale
 Sulge aknad-uksed, kuid
ära lukusta
 Lülita välja elekter

Õppeevakueerimist
korraldatakse
regulaarselt 1
kord aastas

 Hinda olukorda
 Helista 112
 Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja
 Informeeri direktorit,
õppejuhti või majandusjuhti

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni
klassidesse
või suunavad
koju

 Hinda olukorda
 Helista 112
 Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja
 Õpilase puhul informeeri
klassijuhatajat
 Klassijuhataja informeerib
lapsevanemat
 Informeeri direktorit,
õppejuhti või majandusjuhti
 Peata verejooks
 Ära muuda luumurru puhul
kannatanu kehaasendit
 Vajadusel helista 112
 Õpilase puhul informeeri
klassijuhatajat
 Klassijuhataja informeerib
lapsevanemat
 Informeeri direktorit,
õppealajuhatajat või
majandusjuhatajat
 Helista 112
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Kriisigrupp teavitab
lapsevanemaid, koolis
olevaid õdesid-vendi,
klassikaaslasi, kooli
töötajaid

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni
klassidesse
või suunavad
koju

 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika
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kasuta žgutti

Koolitöötaja
surm koolis

 Helista 112
 Teavita mõnda
täiskasvanut

Õpilase surm
väljaspool kooli

Koolitöötaja
surm väljaspool
kooli

Lapsevanema
surm

Õpilase või
täiskasvanu
suitsiid

 Helista 112
 Teavita mõnda
täiskasvanut

Kooli territooriumilt väljaspool toimunud
õnnetusjuhtum
(ekskursioonil,
matkal,
väljasõidul)

 Võimalusel
helista 112
 Kui oskad,
anna esmaabi
 Teavita mõnda
täiskasvanut

 Helista 112
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Kriisigrupp teavitab
lähedasi ja kooli töötajaid
 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Kriisigrupp teavitab
klassijuhatajat, koolis
olevaid õdesid-vendi, kooli
töötajaid, õpilasi
 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Kriisigrupp teavitab kooli
töötajaid ja õpilasi
 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika
 Teavita direktorit,
 Kriisigrupp teavitab
klassijuhatajat, kes
teavitab aineõpetajaid ja
klassikaaslasi
 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Klassijuhataja organiseerib
mälestussümboolika
 Helista 112
 Võimalusel anna esmaabi
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Kriisigrupp teavitab õpilase
puhul klassijuhatajat,
õpilasi, kooli töötajaid
 Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
 Klassijuhataja organiseerib
mälestussümboolika
 Helista 112
 Alusta esmaabi andmist
 Teavita telefoni teel kooli
direktorit või õppejuhti
 Kriisigrupp organiseerib
edasise tegutsemise
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Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni
klassidesse või
suunavad koju

Õpetajad viivad
kogunenud
õpilased algava
tunni
klassidesse või
suunavad koju

Välisriiki
minnes uuri
järele hädaabi
telefoni number

Tulistamine

Vägivaldne
sissetungija

Vägivaldne
õpilane

 Helista 112 (kui
ei saa rääkida,
jäta kõne
avatuks,
lootuses et
teave sinu
asukohast ja
toimuvast
jõuab päästeametisse,
võimalusel
saada sõnum)
 Säilita rahu
 Võimalusel ära
suhtle
tulistajaga ega
ärrita teda
 Teavita
täiskasvanut
 Säilita rahu
 Võimalusel ära
suhtle
sissetungijaga
ega ärrita teda
 Teavita
täiskasvanut
 Püüa
võimalusel
olukorda
lahendada

Õpilase
kadumine

 Teavita
täiskasvanut
 Teavita
lapsevanemaid
 Teavita
politseid,
helistades 112

Suitsetamine

 Teavita
direktorit,
õppejuhti

Alkoholi ja
narkootikumide
tarvitamine

 Teavita
kahtlusest
klassijuhatajat

 Helista 112 (kui ei saa
rääkida, jäta kõne avatuks,
lootuses et teave sinu
asukohast ja toimuvast
jõuab päästeametisse,
võimalusel saada sõnum)
 Võimalusel vii hoonest
eemale teised õpilased
 Võimalusel teavita
direktorit, õppejuhti või
majandusjuhti
 Kriisigrupp tegutseb edasi
vastavalt olukorrale

 Püüa sissetungijat
rahustada
 Vajadusel kutsu abi
 Vajadusel helista 112
 Teavita direktorit, õppejuhti
või majandusjuhti
 Püüa vägivallatsejat
korrale kutsuda
 Teavita klassijuhatajat
 Klassijuhataja informeerib
psühholoogi,
sotsiaalpedagoogi, kes
tegelevad juhtumiga
 Klassijuhataja informeerib
lapsevanemat
 Klassijuhataja teavitab
direktorit, õppejuhti
 Teavita lapsevanemat ja
politseid, helistades 112
 Teavita direktorit või
õppejuhti

 Toimi vastavalt kooli
kodukorrale
 Teavita klassijuhatajat ja
sotsiaalpedagoogi
 Teavita sotsiaalped./med.
 töötajat, kes informeerib
lapsevanemaid, direktorit,
õppejuhti, politseid
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Õpilased
lahkuvad
ruumist

Õpilane jääb
paigale, sest
otsitakse
läbikäidud
kohtadest.
Mobiilid on
enne õppekäiku
laetud

Suhted meediaga



Meediaga suhtleb direktor, (vajadusel) õppejuht
Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem

Hädaolukord väljaspool kooli





Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi
Kriisigrupp koguneb
Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös
Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi

Juhiseid õpetajale







Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.
Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata
teateid.
Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või
kriisigrupi liige.
Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset
psühholoogilist abi.
Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.

Vaata ka: Tegevusjuhised kriisisituatsioonidega toimetulekuks (Stuudium/Tera)
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