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Õpilaste toitlustamine eriolukorras 

 

 

Lugupeetud [        ] 

 

 

Küsisite, kas Tallinna Haridusameti korraldus jagada soovijatele koolimajas koolilõunat võib 

olla vastuolus nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuetega.  

 

Teie küsimus on igati põhjendatud. Samas on osale lastest koolilõuna väga oluline. Ajal, mil 

koolid on eriolukorra tõttu ajutiselt suletud ja õppida tuleb kodus, on laste huvides koolitoitu 

pakkuda, kui seda saab korraldada nii, et nakkus ei levi. 

 

Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ punkt 1 ei 

välista, et koolimajas võib õpilastele koolilõunat jagada. Samas tuleb vältida koolitöötajate ja 

õpilaste ühel ajal ühes kohas kogunemist, sest see soodustab nakkushaiguse levikut. Eriolukorras 

on ajutiselt lõpetatud tavapärane õppetegevus. Soovituste kohaselt tuleks tagada koolilõuna 

koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt, kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada 

õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust. 

 

Oluline on tagada tervise kaitse. 

 

Tallinn alustas koolilõuna jagamisega 18. märtsil 2020. Koolilõuna antakse õpilastele kaasa 

termokarbis ja kooli sööma ei jääda. Küsimusele, kas sellega on tagatud tervisekaitsenõuded, 

peab andma hinnangu Terviseamet. Toidu jagamisel tuleks vältida järjekordi ja toidule järele 

tulnud inimeste omavahelist kontakti. Tähele tuleb panna nii desinfitseerimise nõudeid, 

kaitsevahendite kasutamist kui ka õpilaste koolimajja tuleku ja sealt äramineku korraldamist. 

Kõik sõltub sellest, kuidas kool on koolilõuna jagamise korraldanud. Terviseameti juhised on 

asjakohased ka juhul, kui mõnel kooli õpilasel või koolitöötajal on tuvastatud koroonaviirus. 

 

Ei ole oluline, et koolilõunat jagataks tingimata koolimajas ja seda korraldaks kool. Pirita 

Majandusgümnaasium näitas, et võimalik on leida paindlikumaid lahendusi, et vältida õpilaste 

kogunemist siseruumidesse. Soovitan Teil rääkida koolilõuna jagamise korraldamisest ka 

Tallinna Haridusametiga ja miks mitte ka linnaosavalitsusega. Tuleb mõista, et tegemist on 

kõigile uudse olukorraga, mistõttu võib tekkida vajadus toidujagamise korraldust täielikult või 

osaliselt muuta.  

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/314032020001
https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis
https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-pakub-opilastele-voimalust-saada-sooja-koolilounat?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35
https://pmg.edu.ee/2020/03/18/tallinna-linna-pakub-voimalust-saada-tasuta-koolilounat/
https://pmg.edu.ee/2020/03/18/tallinna-linna-pakub-voimalust-saada-tasuta-koolilounat/
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Peale selle peab koolilõuna pakkumisel arvestama lapse heaoluga. Hea on, et koolilõunat 

pakutakse kõigile soovijatele, sest nii saavad linnalt sooja toitu kõik lapsed, kes seda erinevatel 

põhjustel vajavad. Lahendusi otsides ei peaks välistama ka koolilõuna koju viimist, kuna tuleb 

arvestada puuetega laste liikumisvõimalustega, samuti muude asjaoludega (nt koolilaps hoiab 

oma nooremat õde-venda). Kui omavalitsusel on selles keerulises olukorras võimalik, võiks 

mõelda ka õpilaste peale, kes peavad tervislikel põhjustel sööma teistsugust toitu (nt 

piimaallergiaga õpilased). 

 

Lisaks tuleks läbi mõelda, kuidas peresid koolilõuna saamise võimalusest teavitada. Teade e-

koolis või kooli veebilehel ei pruugi olla piisav. Kaaluda võib perede teavitamist e-kirja või posti 

teel (vt näiteks Tartu Linnavalitsuse teavituse viisi). Kriisiolukorras on ülioluline anda ka 

käitumisjuhiseid, mida peavad järgima nii toitlustaja, toidujagaja kui ka inimesed, kes lähevad 

koolilõunale järele. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia (avaldaja isikuandmeteta): Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Teadusministeerium 
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