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Eesti Kunstiakadeemia juhised COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks

Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi EKA) nõukogu 20.10.2019 määrusega nr 1-3/17 kinnitatud
Eesti Kunstiakadeemia põhikirja § 17 lg 1 punkti 16 ja rektori 10.03.2020 korraldusega nr 110/14 moodustatud EKA kriisikomisjoni 11.03. ja 12.03.2020 toimunud koosolekute otsuste
alusel ning arvestades viiruse COVID-19 leviku arenguid maailmas ja Eestis, lähtub EKA
järgmistest juhistest:
1) EKA lükkab alates 12.03.2020 edasi või tühistab kõik õppereisid kuni semestri lõpuni,
19.06.2020 või kuni uue korralduseni.

2) EKA tühistab kõik lähetused ja ei läheta alates 12.03.2020 töötajaid kriisipiirkondadesse
(Välisministeeriumi kodulehel toodud soovitustele www.vm.ee). Tõsiselt tuleb hinnata
teistesse piirkondadesse reisimise vältimatust.

3) Kõik töötajad (sh koosseisuvälised töötajad) ja üliõpilased, kes on saabunud välismaalt

4)

5)
6)
7)

8)

(sh üliõpilasvahetusest, õppereisilt või puhkusereisilt), peavad jääma 14 päevaks
karantiini elu- või viibimiskohas. Reisilt saabudes tuleb esimesel võimalusel töötajatel
informeerida personaliosakonna juhatajat ja vahetut juhti ning üliõpilastel õppeosakonna
juhatajat ja õppekavajuhti, kellega lepitakse kokku, kuidas edasine töö/õppetöö
korraldatakse.
13.-22.03.2020 on EKA õppehoone üliõpilastele suletud. Töötajatel töö ei katke, muutub
töökorraldus. Distantstöö lepitakse kokku vahetu juhiga. Eesmärk on valmistuda
võimalikule vajadusele üle minna distantsõppele.
Kõik enam kui 100 inimesega üritused EKA-s tühistatakse või lükatakse edasi kuni
semestri lõpuni, 19.06.2020 või kuni uue korralduseni.
Alates 13.03.2020 jätab EKA ära või lükkab edasi kõik väliskülalistega seotud üritused,
sh õppetöö, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia distantsilt.
Tühistatud või edasilükatud lähetuste, väliskülaliste ja üritustega seoses tehtud
kulutused tuleb esitada algselt planeeritud finantseerijale maksmiseks. Juhul, kui
finantseerija keeldub või ei ole tal mõnel teisel objektiivselt põhjendatud juhul kulu katta,
tuleb pöörduda kompenseerimise taotlusega haldus- ja finantsdirektori poole, lisades
taotlusele finantseerija põhjenduse mittemaksmise kohta.
Käesoleva korralduse täitmise eest vastutavad teaduskondade dekaanid ja tugistruktuuri
osakondade juhatajad.

9) EKA ei hüvita töötajatele ja üliõpilastele käesolevas korralduses sätestatud juhiste
eiramisel tekkinud kulusid.
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