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Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi kriisiplaan

Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks
võimaliku kriisiolukorra puhul.
Kooli kriisigrupp:
Direktor
Esmaabi andjad koolis on kõik töötajad, kes on läbinud vastavad kursused ja omavad
kehtivat tunnistust.
Tähtsad numbrid
Hädaabi 112
Viljandimaa usaldustelefon: (E,K,R 21-07) 433 3555
Noorte usaldustelefon 646 6666
Üleriigiline tasuta usaldustelefon (E-P 16-02) 126
Üleriigiline tasuta usaldustelefon vene keeles 127
Eluliin (E-P 19-23) 655 8088
Eluliin vene keeles 655 5688
Uimasti info- ja nõustamistelefon (24h) 1707
Viljandi Ohvriabikeskus tel 43 40 343 (Pargi 1 Viljandi) viljandi.oa@ensib.ee
Viljandimaa Nõustamis- ja Õpiabikeskus Vasem Parem tel 5331 6125 (Vabaduse plats 4 –
tuba 314, Viljandi) http://viljandimaa.ee/noustamiskeskus
Laste kriisiabi 1707 – tasuta

Nõustamine internetis
www.eluliin.ee
psühhholoogiline kriisi- ja uimastisõltuvusalane nõustamine ja HIV/AIDS probleemid
www.lapsemure.ee - laste ja noorte nõustamine internetis

suhtlemisprobleemid, seksuaalprobleemid, sõltuvusprobleemid, vägivald, isiksuse areng,
kooliprobleemid jne
www.amor.ee
saab esitada küsimusi seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste
meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm. teemadel.
www.lahendus.net - psühholoogiatudengite nõustamine internetis
www.lastekriis.ee - laste ja noorte kriisiprogramm (leinalaager)

KRIISIPLAAN
Juhtum
Tulekahju

Õpilase tegevus
• Tegutse vastavalt
tuleohutuseeskirjale

Koolitöötaja tegevus
• Tegutse vastavalt
tuleohutuseeskirjale

Märkused

Avarii
1.Ohvriteta

• Otsi koolitöötaja/abi
• Ohvrite korral ära
muuda kannatanu
kehaasendit
• Kui oskad, alusta
esmaabi andmist

• Hinda olukorda
• Helista 112
• Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja
• Informeeri direktorit

Algava tunni õpetaja
viib õpilased klassi
või suunab koju
vastavalt direktsiooni
korraldusele

Õnnetused õpilase
või täiskasvanuga
(näiteks teadvuse
kadu/ kukkumine)

• Helista 112
• Otsi koolitöötaja abi
• Ära muuda
kannatanu kehaasendit
• Kui oskad, alusta
esmaabi andmist

• Hinda olukorda
• Helista 112
• Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja
• Informeeri
klassijuhatajat
• Informeeri direktorit

Algava tunni õpetaja
viib õpilased klassi
või suunab koju
vastavalt direktsiooni
korraldusele

Rasked vigastused
/traumad (suured
verejooksud,
luumurrud)

• Helista 112
• Otsi abi
• Peata verejooks
• Ära muuda luumurru
puhul kannatanu
kehaasendit

• Peata verejooks
• Ära muuda luumurru
puhul kannatanu
kehaasendit
• Vajadusel helista 112
•Informeeri
klassijuhatajat
• Informeeri direktorit

Žgutti ära kasuta!

Õpilase surm koolis

• Helista 112
• Teavita koolitöötajat

• Helista 112
• Teavita direktorit
• Kriisigrupp teavitab
pereliikmeid, kooli
töötajaid
• Kriisigrupp organiseerib

Algava tunni õpetaja
viib õpilased klassi
või suunab koju
vastavalt direktsiooni
korraldusele.
Vajadusel pöörduda

2. Ohvritega
(elektrikatkestus;
internetikatkestus;
veeavarii; varing;
liiklusavarii,
kütteavarii ja teised
avariid)

Koolitöötaja surm
koolis

• Helista 112
• Teavita koolitöötajat

Õpilase surm
väljaspool kooli

leinaabi
Viljandimaa
• Kriisigrupp organiseerib Nõustamis- ja
mälestussümboolika
Õpiabikeskusesse
Vasem Parem
• Helista 112
Algava tunni õpetaja
• Teavita direktorit
viib õpilased klassi
• Kriisigrupp teavitab
või suunab koju
lähedasi ja kooli töötajaid vastavalt direktsiooni
• Kriisigrupp organiseerib korraldusele.
leinaabi
• Kriisigrupp organiseerib Vajadusel pöörduda
mälestussümboolika
Viljandimaa
Nõustamis- ja
Õpiabikeskusesse
Vasem Parem
• Teavita direktorit
• Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
• Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Koolitöötaja surm
väljaspool kooli

• Teavita direktorit
• Kriisigrupp teavitab
kooli töötajaid ja õpilasi
• Kriisigrupp organiseerib
leinaabi
• Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

• Helista 112
Õpilase või
• Teavita koolitöötajat
täiskasvanu
suitsiid/suitsiidikatse

• Helista 112
• Võimalusel anna
esmaabi
• Teavita direktorit
• Kriisigrupp teavitab
õpilase puhul
klassijuhatajat, õpilasi,
kooli töötajaid
• Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Äkkrünnak (rünnak
relva või muu
ründeks sobiva
vahendiga)

• Helista 112 (kui ei
saa rääkida, jäta kõne
avatuks lootuses, et
teave sinu asukohast
ja toimuvast jõuab
päästeametisse,
võimalusel saada
sõnum numbrile 112)
• Säilita rahu
• Võimalusel ära
suhtle ründajaga ega

Algava tunni õpetaja
viib õpilased klassi
või suunab koju
vastavalt direktsiooni
korraldusele.

Vajadusel pöörduda
Viljandimaa
Nõustamis- ja
Õpiabikeskuse Vasem
Parem poole
• Helista 112 (kui ei saa
Rakenda
rääkida, jäta kõne avatuks tegutsemisjuhendit
lootuses, et teave sinu
äkkrünnaku puhul
asukohast ja toimuvast
jõuab päästeametisse,
võimalusel saada sõnum)
• Võimalusel vii hoonest
eemale teised õpilased
• Võimalusel teavita
direktorit
• Kriisigrupp tegutseb

ärrita teda

edasi vastavalt olukorrale

Vägivaldne
sissetungija

• Teavita koolitöötajat
• Säilita rahu
• Võimalusel ära
suhtle sissetungijaga
ega ärrita teda

• Hinda olukorda
• Püüa sissetungijat
rahustada
• Vajadusel kutsu abi
• Vajadusel helista 112
• Teavita direktorit

Vägivaldne õpilane

• Teavita koolitöötajat
• Püüa võimalusel
olukorda lahendada

Alaealise õpilase
kadumine

• Teavita täiskasvanut
• Teavita politseid,
helistades 112

• Püüa vägivallatsejat
korrale kutsuda
• Teavita klassijuhatajat
• Klassijuhataja
informeerib juhtkonda,
kes tegeleb juhtumiga
• Klassijuhataja
informeerib alaealise
õpilase lapsevanemat
• Klassijuhataja teavitab
direktorit
• Teavita lapsevanemat
• Teavita klassijuhatajat
• Teavita politseid,
helistades 112
• Teavita direktorit
• Kriisigrupp tegutseb
edasi vastavalt olukorrale

Suitsetamine,
alkoholi ja
narkootikumide
tarvitamine
Kooli territooriumil
viibiv suitsetav,
alkoholi või
narkojoobes isik

• Teavita koolitöötajat

• Teavita klassijuhatajat
• Klassijuhataja teavitab
alaealise õpilase vanemat

• Helista 112
• Teavita koolitöötajat

• Helista 112

Kriisisituatsioonides
Suhted meediaga
• Äkkrünnaku korral suhtleb meediaga ainult politsei kõneisik
• Muudel juhtudel:
• Meediaga suhtleb vaid direktor
• Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa alaealise õpilase vanem
• Õpetajad võivad anda meediale teavet kokkuleppel koolijuhiga
Kriis väljaspool kooli
• Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi
• Kriisigrupp koguneb

Õpilased lahkuvad
ruumist

• Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös
• Kriisigrupp informeerib olukorrast kogu kooli kollektiivi
Juhiseid õpetajale
• Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
• Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige.
• Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
• Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
• Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.
• Vajadusel pöördub kooli kriisigrupp Viljandimaa Nõustamis- ja Õpiabikeskus Vasem Parem
või Viljandi Ohvriabikeskuse poole.

