
 

 

 
 
 
 
KORRALDUS  
 
Tallinn 24.09.2020 nr 1-10/58 
 
Koroonaviiruse levikuga seotud juhised sügissemestriks 2020/2021 / 3  
 
EKA nõukogu 19.03.2020 määrusega nr 1-23/1 kinnitatud Eesti Kunstiakadeemia põhikirja § 17 
lg 1 punkti 16 ja 24.09.2020 toimunud kriisikomisjoni koosoleku otsuste alusel ning arvestades 
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 (edaspidi: koroonaviirus) levikut 
maailmas ja Eestis, annab EKA koosseisulistele ja koosseisuvälistele töötajatele (edaspidi: 
töötajad) ning üliõpilastele ja külalisüliõpilastele (edaspidi: üliõpilased) sügissemestriks 
2020/2021 järgmised juhised: 

 
1. Halduskorraldus 

1.1. EKA hoone on avatud kell 8:00-23:00. Majja sisenetakse peauksest läbipääsukaardiga. 
Isikud, kellel puudub läbipääsukaart (koosseisuvälised õppejõud, avatud akadeemia 
õppurid, külalised) helistavad uksekella. EKA galeriisse pääseb Kotzebue tänavalt.  

1.2. EKA hoonesse võib siseneda vaid haigustunnusteta.  
1.3. Iga EKA külalise peab kutsuja eelnevalt registreerima EKA külaliste registreerimisvormil, v.a 

raamatukogu külastajad, kelle registreerib raamatukogu, ja EKA galerii külastajad, kes 
registreeritakse galeriis. 

1.4. Hoones tuleb järgida hügieeninõudeid (sh kasutada olemasolevaid kätepesu- ja 
desinfitseerimisvahendeid) ja vältida lähikontakte, sh tagades ruumides isikute paiknemise 
võimalikult hajusalt. EKA tagab kätepesu- ja desinfitseerimisvahendite olemasolu kõikidel 
hoone korrustel ja töökodades. 

1.5. Kaitsemaski kandmine on EKA hoones kohustuslik  
1.5.1. avalikel aladel, töökodades ja auditooriumites, kui seal viibib rohkem kui kaks inimest. 

Maski tuleb kanda ka ametiruume külastades. Tööruumi jagavad inimesed otsustavad 
maski kandmise kohustuse ühiselt. 

1.5.2. kui isik tuleb EKAsse välisriigist, mis Eesti Vabariigi Välisministeeriumi (edaspidi: 
välisministeerium) kehtiva hinnangu kohaselt on riskiriik, ja tema saabumisjärgselt 
tehtud koroonatesti tulemus on negatiivne ning tal ei ole enne EKAsse tulekut 
võimalik (tööst tingituna) jääda 14ks päevaks eneseisolatsiooni. 

1.6. Kaitsemask peab olemas olema üliõpilasel ja külalisel endal; töötajad saavad kaitsemaski 
vajadusel valvelauast. Üliõpilased ja külalised saavad vajadusel kaitsemaski osta EKA 
sööklast. 

1.7. Koroonaviiruse kahtluse korral (Sümptomid) või nakatanuga kokkupuutumisel tuleb 
pöörduda perearsti poole, kes suunab koroonatesti tegema. Kui puudub võimalus 
perearstiga kontakteeruda, tuleb helistada perearsti nõuandetelefonil 1220, kust saab 
vajadusel suunamise koroonatesti tegema. 

1.8. EKA sisesed töökoosolekud jm nõupidamised on soovitatav pidada veebikeskkonnas. 
1.9. 2020. aasta lõpuni ei ole grupiviisilised külastused, sh avalikud üritused EKA hoones 

lubatud.  
1.10. EKA ruumide väljarentimine otsustatakse kriisikomisjonis.  



 

 

1.11. EKA sööklas einestamisel tuleb järgida sööklapidaja juhiseid. 
 

2. Õppe- ja töökorraldus 

2.1. Iga EKA töötaja ja üliõpilane on kohustatud hea seisma selle eest, et ta ei kujuta ohtu 
teistele töötajatele, üliõpilastele ja töökeskkonnale.  

2.2. Ohutuse tagamise eesmärgil võib vahetu juht suunata töötaja töötama kodukontorisse, kui 
töökohustused ei nõua teisiti. 

2.3. Võimalusel vältida otsekontakte ja eelistada suhtlemist e-kirja, telefoni või videosilla 
vahendusel. 

2.4. Õppetöö läbiviimisega seotud korraldustest informeerib õppeosakond asjaosalisi jooksvalt. 
2.5. Majavälise õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel tuleb lähtuda riiklikult kehtestatud nõuetest 

ning majutusasutuste juhistest. 
2.6. EKA hoones viibinud töötaja/üliõpilane, kellel on diagnoositud koroonaviirusesse 

haigestumine, teavitab sellest vahetut juhti/õppekava juhti, et EKA saaks rakendada töö- ja 
õpikeskkonnas vajalikke ennetusmeetmeid teiste isikute kaitseks. Vahetu juht/õppekava 
juht peab küsima koroonaviiruse sümptomitega tööst/õppetööst eemale jäänud EKA 
hoones viibinud töötajalt/üliõpilaselt, kes ei ole oma haigestumisest teavitanud, kas tal on 
diagnoositud koroonaviirusesse haigestumine.  

2.7. EKAl on õigus küsida töötajalt/üliõpilaselt, kas ta on kokku puutunud koroonaviirusesse 
haigestunud inimestega. Samuti on EKAl õigus küsida töötaja/üliõpilase kinnitust, et 
töötaja/üliõpilase terviseseisund ei takista tööülesannete täitmist/õppetöös osalemist ega 
ole ohuks teistele isikutele. 
 

3. Reisimine 

3.1. Kõik välisriikidest Eestisse saabuvad isikud on kohustatud jälgima teavet ja juhiseid riikide 
ning liikumisvabaduse piirangute kohta välisministeeriumi kodulehelt. 

3.2. Välisriikidesse reisimise vajadust tuleb tõsiselt hinnata, kui vähegi võimalik, tuleb reisimist 
vältida. Lähtuda tuleb Eesti Vabariigi Valitsuse korraldustest, välisministeeriumi kodulehel 
toodud soovitustest ja reisihoiatustest ning EKA juhistest. 

3.3. Reise planeerides tuleb kasutada kõiki vahendeid minimeerimaks võimalikku finantskahju 
(vahetatavad lennupiletid, reisitõrke kindlustus jms), sh tagada kindlustuskaitse. Juhiste 
eiramisest tekkinud kulusid ei hüvitata. Kui juhiste järgimisest hoolimata on 
töötaja/üliõpilane sattunud vääramatust jõust tingitud olukorda, on kulude hüvitamine 
võimalik. 
 

4. Käesoleva korralduse täitmise eest vastutavad valdkondade juhid, dekaanid ja osakondade 
juhatajad. 
 

5. Käesolev korraldus kehtib selle vastuvõtmisest alates kuni sügissemestri 2020/2021 lõpuni 
või kuni uue korralduseni. 

 

6. Käesoleva korralduse vastuvõtmisega muutub kehtetuks rektori 31.08.2020 korraldus nr 
1-10/49. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
prof Mart Kalm 
rektor 


