Lisa 4

COVID-19 vaktsineerimine koolides
1. Lepingu lisa sätestab koolitervishoiuteenuse osutaja tegevusena:
1) 5.- 12. klassi õpilaste (vanuses 12-20 aastat), vanemate kui 18-aastaste kutsekooli õpilaste ning
täiskasvanud haridusasutuse töötajate COVID-19 vastu vaktsineerimine;
2) Õpilaste, nende vanemate ning koolitöötajate COVID-19 alane nõustamine ja võimalikest
riskidest teavitamine;
3) Kõigi vaktsineerimata koolitöötajate kiirtestimine kord nädalas COVID-19 viiruse suhtes ja
testimise alane nõustamine.
4) Vaktsineerimata (12+) lähikontaktsete õpilaste (kui kolle on saanud alguse koolist)
kiirtestimine vastavalt vajadusele COVID-19 viiruse suhtes ja testimise alane nõustamine.
2. Kooliõdedel on võimalik korraldada vaktsineerimine järgmiselt:
1) teostab vaktsineerimise ise;
2) korraldab vaktsineerimise:
a) läbi mobiilse vaktsineerimiskabineti või
b) korraldab vaktsineerimise läbi statsionaarse vaktsineerimiskeskuse/ vaktsineerimiskabineti.
3. Vaktsineerimine ja testimine
1) Kooliõde küsib lapsevanemalt taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku õpilase COVID-19
vastu vaktsineerimiseks. Kui õpilane on täisealine (18. eluaastast), annab ta nõusoleku ise.
2) Kooliõde küsib lapsevanemalt taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku õpilase COVID-19
viiruse kiirtestimiseks. Kui õpilane on täisealine (18. eluaastast), annab ta nõusoleku ise.
3) COVID-19 viiruse suhtes testitakse kõiki vaktsineerimata haridustöötajad iganädalaselt ja
vastavalt vajadusele. Vaktsineerimata õpilasi testitakse vastavalt vajadusele, kui on ilmnenud
lähikontaktsus ja kolle on saanud alguse koolist.
4) Kui lapsevanem ei reageeri vaktsineerimis nõusolekule, siis seda käsitletakse kui keeldumist.
4. Tasustamine
1) Tervishoiuteenuse osutaja esitab haigekassale osutatud COVID-19-ga seotud teenuste kohta
raviarve jooksvalt, kuid mitte hiljem kui ravijuhu lõpetamise kuule järgneva kuu 7. kuupäeval.
Teenuse osutaja kannab iga isiku kohta raviarvele teostatud teenuse koodi:
a. Vaktsineerimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu kood 3199
b. Vaktsineerimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse vastu
nädalavahetusel ja riigipühadel kood 3197;
c. Testimine COVID-19 viiruse suhtes kood 3183
2) Haigekassa koostab punktis 1 nimetatud raviarvete kohta koondarve kuni kaks korda kuus
(iga 14 päeva tagant).
3) Haigekassa tasub täiendavalt ületunnitöö eest juhul kui Covid-19-ga seotud teenust osutatakse
väljaspool koolitervishoiuteenuse osutaja tavapärast tööaega.
Tervishoiuteenuse osutaja esitab arve eelmisel kuul tehtud ületundide kohta 1 kord kuus,
teenuse osutamise kuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks.
Õe ületunnitöö eest tasustatakse koodiga 3068. Teenuse osutaja peab pidama arvestust tehtud
ületundide kohta ja olema valmis vastavaid andmeid haigekassa nõudmisel esitama.

