Covid-19 vaktsineerimise ja kiirtestimise korralduslik juhend
Haigekassa edastab kooliõdedele 23. augusti seisuga krüpteeritud nimekirjad koolide ja klasside
lõikes laste kohta, kes ei ole vaktsineeritud (mitte ühegi süstiga). Nimekiri ei hõlma Covid-19
läbipõdenud õpilasi. Vaktsineeritakse õpilasi alates 12. eluaastast Moderna või Pfizer-BioNTech
vaktsiiniga.
Kooliõpilaste ja personali testimine viiakse läbi vastavalt Haridus-ja Teadesministeeriumi
koostatud juhisele: https://www.hm.ee/et/koroona#juhised
Lapsevanemalt nõusoleku küsimine testimiseks ja vaktsineerimiseks
Kooliõde küsib lapsevanemalt taasesitatavas vormis (e-posti teel) nõusoleku nii vaktsineerimiseks
kui õpilase kiirtestimiseks (kurguloputusvedeliku/ nina eesseina proovi teel) Covid-19 suhtes.
Nõusolek tuleb küsida kõigilt vaktsineerimata õpilaste (alates 5 klassist) vanematelt. Nõusolek on
ühekordne ja kestab kogu õppeaasta 2021/2022 vältel, kui nõusolekust ei ole taganetud. Nõusolek
küsitakse korraga nii testimise kui ka vaktsineerimise tarbeks kooliaasta alguses. Kui lapsevanem ei
vasta vaktsineerimis-/ testimisnõusolekule või ignoreerib seda, siis seda käsitletakse kui
vaktsineerimisest keeldumist. Nõusolek võib olla kirjutatud vabas vormis või täidetud ametliku
vormina.

Vaktsineerimise korraldamine
Kooliõel on võimalik korraldada vaktsineerimine kolmel viisil:
1) vaktsineerib õpilased ise;
vaktsineerimise eest tasutaks koolitervishoiuteenuse osutajale arve alusel
2) korraldab vaktsineerimise läbi mobiilse vaktsineerimiskabineti;
3) korraldab vaktsineerimise läbi statsionaarse vaktsineerimiskeskuse/ vaktsineerimiskabineti.
Kooliõde kogub õpilaste nõusolekud kokku, koostab nimekirja ja edastab nimekirja
vaktsineerijale. Haigekassa tasub vaktsineerimise eest vaktsineerimiskabinetile või keskusele.
Kui kooliõde osaleb vaktsineerimise korraldamises väljaspool tööaega (väljaspool tavapärast
tööaega, nädalavahetusel), on koolitervishoiuteenuse osutajal õigus esitada arve tehtud
ületundide eest.
Tavatöö ajal vaktsineerimise korraldamine ja testimine jääb pearaha arvestusse.
• Vaktsineerimise korraldamisel on kooliõel võimalus pöörduda maakonna
vaktsineerimiskoordinaatori poole:
https://vaktsineeri.ee/uudised/maakondades-alustasid-tood-vaktsineerimise-koordinaatorid/
• Maakonna lõikes vaktsineerimisvõimalused: https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/
• Täiendav info on leitav www.vaktsineeri.ee leheküljel.
Kooliõel on prioriteet tegeleda esmalt COVID-19 haiguse ennetamisega, sellega seotud
vaktsineerimisega ja õpilaste/koolitöötajate nõustamise ja võimalike riskide teavitamisega.
Dokumenteerimine ja arve esitamine
Kuidas peab kooliõde dokumenteerima õpetajate ja teiste koolitöötajate testimise ja vaktsineerimise?
Vaktsineerimise korral tuleb esitada immuniseerimisteatis digiloos. Dokumenteerida tuleb nii
õpilaste ja koolitöötajate vaktsineerimine kui ka testimine.

Arvete edastamine
1. Vaktsineerimine ja testimine
Rahastamise allikas: RA
Teenusetüüp: 13 - koolitervishoid
Lepingu eriala : 71100007 Covid koolitervishoid
Põhidiagnoos vaktsineerimisel U11.9
testimisel Z03.8
Teenus kood vastavalt tegevusele
a. Vaktsineerimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu 3199 – 5,30
eurot;
b. Vaktsineerimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu nädalavahetusel
ja riigipühadel 3197 – 10,60 eurot;
c. Testimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu 3183 – 4,36 eurot;
Teenuse osutaja esitab haigekassale osutatud Covid 19 ga seotud teenuste kohta raviarve
jooksvalt, kuid mitte hiljem kui ravijuhu lõpetamise kuule järgneva kuu 7. kuupäeval
2. Ületunnitöö arve
Rahastamise allikas RA
Teenusetüüp 13 - koolitervishoid
Lepingu eriala : 71100007 Covid koolitervishoid
Isikukood (ületööd teinud kooliõe isikukood)
Põhidiagnoos Z75.0
Teenus kood 3068 – 22,84 eurot
Teenuse hulk tehtud ületundide arv
Teenuse osutaja peab pidama arvestust tehtud ületundide kohta ja olema valmis vastavaid andmeid
haigekassa nõudmisel esitama.
Tervishoiuteenuse osutaja esitab arve eelmisel kuul tehtud ületundide kohta 1 kord kuus, teenuse
osutamise kuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks.

