Virtsu Kooli kodukorra lisa nr 7

Hädaolukorra lahendamine Virtsu Koolis
Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse
selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra puhul.
Kooli kriisigrupp:
Direktor Stanislav Nemeržitski, tel. 53734395
Majandusjuhataja Jüri Mõniste, tel. 5151988
Kõik klassijuhatajad
Esmaabi andjad koolis:
Karin Tali
Tähtsad numbrid
Hädaabi 112
Politsei 110
Sotsiaalnõunik (Ireen Kangro) 4772243, 53078166
Läänemaa usaldustelefon 4757555
Laste muretelefon 737227
Kriisiplaan
Juhtum

Õpilase tegevus

Koolitöötaja tegevus Märkused

Tulekahju

• Tegutse vastavalt
tuleohutuseeskirjale

Avarii

• Otsi koolitöötaja/abi • Hinda olukorda

1.Ohvriteta

• Ohvrite korral ära
muuda kannatanu
kehaasendit

2. Ohvritega
(elektrikatkestus;
internetikatkestus;
• Kui oskad, alusta
veeavarii; varing;
esmaabi andmist
liiklusavarii, kütteavarii ja
teised avariid)

• Tegutse vastavalt
tuleohutuseeskirjale

• Helista 112
• Alusta esmaabi
andmist või otsi
esmaabi andja
• Informeeri direktorit
või huvijuhti

Algava tunni
õpetaja viib
õpilased klassi või
suunab koju
vastavalt
direktsiooni
korraldusele
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Õnnetused õpilase või
täiskasvanuga (näiteks
teadvuse kadu/
kukkumine)

• Helista 112

• Hinda olukorda

• Otsi koolitöötaja abi • Helista 112
• Ära muuda
kannatanu
kehaasendit

• Alusta esmaabi
andmist või otsi
esmaabi andja

• Kui oskad, alusta
esmaabi andmist

• Õpilase puhul
informeeri
klassijuhatajat

Algava tunni
õpetaja viib
õpilased klassi või
suunab koju
vastavalt
direktsiooni
korraldusele

• Klassijuhataja
informeerib
lapsevanemat
• Informeeri direktorit
või kriisimeeskonna
kättesaadavat liiget
Rasked vigastused
/traumad (suured
verejooksud, luumurrud)

• Helista 112

• Peata verejooks

• Otsi abi

• Ära muuda luumurru
puhul kannatanu
kehaasendit

• Peata verejooks
• Ära muuda
luumurru puhul
kannatanu
kehaasendit

Žguti ära kasuta!

• Vajadusel helista 112
• Õpilase puhul
informeeri
klassijuhatajat
• Klassijuhataja
informeerib
lapsevanemat
• Informeeri direktorit
või kriisimeeskonna
kättesaadavat liiget

Õpilase/koolitöötaja
surm koolis

• Helista 112
• Teavita mõnda
täiskasvanut

Algava tunni
õpetaja viib
• Teavita direktorit või õpilased klassi või
suunab koju
kriisimeeskonna
vastavalt
kättesaadavat liiget
direktsiooni
• Kriisigrupp teavitab korraldusele.
lapsevanemaid, koolis
olevaid õdesid-vendi,
klassikaaslasi, kooli
• Helista 112
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töötajaid
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• Kriisigrupp
organiseerib
mälestussümboolika
Õpilase või täiskasvanu
suitsiid/suitsiidikatse

• Helista 112
• Teavita mõnda
täiskasvanut

Algava tunni
õpetaja viib
õpilased klassi või
• Võimalusel anna
suunab koju
esmaabi
vastavalt
• Teavita direktorit või direktsiooni
korraldusele.
kriisigrupi
kättesaadavat liiget
• Helista 112

• Kriisigrupp teavitab
õpilase puhul
klassijuhatajat, õpilasi,
kooli töötajaid
• Klassijuhataja
organiseerib
mälestussümboolika

Väljaspool kooli
territooriumit toimunud

• Võimalusel helista
112

Õnnetusjuhtum

• Kui oskad, anna
esmaabi

(ekskursioonil, matkal,
väljasõidul)

• Teavita mõnda
täiskasvanut

• Helista 112
• Alusta esmaabi
andmist
• Teavita telefoni teel
kooli direktorit või
kriisigrupi
kättesaadavat liiget
• Kriisigrupp
organiseerib edasise
tegutsemise

Äkkrünnak (rünnak relva Välja on töötatud
või muu ründeks sobiva
eraldi juhised.
vahendiga)

Välja on töötatud eraldi
juhised.
Klassijuhataja
tutvustab neid oma
klassile.

Välisriiki minnes
uuri järele hädaabi
telefoni number ja
EV saatkonna
valvetelefoni
number
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Vägivaldne sissetungija

• Teavita täiskasvanut • Hinda olukorda
• Säilita rahu
• Võimalusel ära
suhtle sissetungijaga
ega ärrita teda

• Püüa sissetungijat
rahustada
• Vajadusel kutsu abi
• Vajadusel helista 112
• Teavita direktorit või
kriisigrupi
kättesaadavat liiget

Vägivaldne õpilane

• Teavita täiskasvanut • Püüa vägivallatsejat
korrale kutsuda
• Püüa võimalusel
olukorda lahendada
• Teavita
klassijuhatajat
• Klassijuhataja
informeerib
lapsevanemat
• Klassijuhataja
teavitab direktorit

Õpilase kadumine

• Teavita täiskasvanut • Teavita
lapsevanemat
• Teavita
klassijuhatajat
• Teavita politseid,
helistades 110
• Teavita direktorit või
kriisigrupi
kättesaadavat liiget
• Kriisigrupp tegutseb
edasi vastavalt
olukorrale

Suitsetamine, alkoholi ja • Teavita
narkootikumide
klassijuhatajat või
tarvitamine
direktorit

• Lase õpilasel
kirjutada selgituskiri
• Teavita
klassijuhatajat
• Klassijuhataja
teavitab lapsevanemat

Õpilased lahkuvad
ruumist
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Kriisisituatsioonides
Suhted meediaga
• Äkkrünnaku korral suhtleb meediaga ainult politsei kõneisik
• Muudel juhtudel:
• Meediaga suhtleb vaid direktor
• Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem
• Õpetajad võivad anda meediale teavet kokkuleppel koolijuhiga
Kriis 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.
• Õpilastele tuleb selgitada suhtlust ajakirjanikega.
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