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EELK Usuteaduse Instituut Covid-19 viiruse leviku olukorras

Võttes aluseks EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja § 25 punkti 8, Vabariigi Valitsuse korralduse 
nr 305, 23.08.2021 ja arvestades Covid-19 viiruse leviku olukorda Eestis otsustan:

1. Õppetöö toimub kõigis osakondades alates 1.09.2021 kontaktõppena va juhul kui rektoriga on 
teisiti kokku lepitud.

2. Tasemeõppe õppivatel üliõpilastel ja eksternidel on soovitatav koolitöötajate ja õpilaste ohutuse 
tagamiseks enne õppesessiooni esitada usuteaduskonna õppekorralduse spetsialist Margit 
Ubalehele, õigeusu õppetooli koordinaator Tauri Tölptile või EELK UI Tartu Teoloogia Akadeemia 
kantselei juhataja Kristiina Mõttusele 
1) kehtiv Covid-19 immuniseerimist tõend (kui on esitatud enne esimest õppesessiooni, siis tõendit 
kehtivusaja jooksul uuesti esitama ei pea) või 
2) kehtiv tõend Covid-19 testi läbimise (PCR test kehtib 72 h/antigeeni kiirtest 48h) või
3) kehtiv tõend Covid-19 läbipõdemise kohta või 
4) sooritada EELK Usuteaduse Instituudis kohapeal tasu eest antigeeni kiirtest või
5) kanda Usuteaduse Instituudi ruumides maski.
 
3. Täiendusõppes õppijatel sh Kirikumuusika osakonna ja Pastoraalseminari õpilastel on 
kohustuslik enne õppesessiooni esitada kirikumuusika osakonna juhataja assistent Kristel Aerule, 
pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sanderile või täiendusõppe osakonna juhataja Kerstin 
Kasele:
1) kehtiv Covid-19 immuniseerimist tõend (kui on esitatud enne esimest õppesessiooni, siis tõendit 
kehtivusaja jooksul uuesti esitama ei pea) või 
2) kehtiv tõend Covid-19 testi läbimise (PCR test kehtib 72 h/antigeeni kiirtest 48h) või
3) kehtiv tõend Covid-19 läbipõdemise kohta või 
4) sooritada EELK Usuteaduse Instituudis kohapeal tasu eest antigeeni kiirtest.

4. Kohapeal antigeeni kiirtesti tegemiseks tuleb Usuteaduskonna üliõpilastel ja eksternidel testimise
aeg kokku leppida enne õppesessiooni algust Margit Ubalehega, kirikumuusika osakonna õpilastel 
Kristel Aeruga, pastoraalseminari õpilastel Liina Sanderiga ja täiendusõppe osakonna õpilastel 
Kerstin Kasega.

5. EELK Usuteaduse Instituudi töökeskkonna riskianalüüsist tulenevalt on EELK Usuteaduse 
Instituudi õppejõududel kõrge Covid-19 nakatumise risk ja seetõttu tuleb kõigil õppejõududel, kes 
ei ole lõplikult immuniseeritud, ohutuse tagamiseks EELK Usuteaduse Instituudi õppetööl sooritada
kord nädalas antigeeni kiirtest. Antigeeni kiirtesti läbiviimise osas tuleb kokku leppida oma 



osakonna juhatajaga. Antigeeni kiirtestid töötajate testimiseks on EELK Usuteaduse Instituudile 
eraldanud Haridus- ja Teadusministeerium.

6. EELK Usuteaduse Instituudi Pühavaimu 6 õppehoones desinfitseerimisvõimaluste tagamise ja 
puhtuste eest vastutab haldusosakonna juhataja Renate Lekko, UI Tartu Teoloogia Akadeemia 
hoones osakonnajuhataja Siimon Haamer ja Õigeusu õppetooli ruumides õppetooli koordinaator 
Tauri Tölpt.
 
7. Osakonnajuhatajatel jälgida, et EELK Usuteaduse Instituudi ruumides oleks õppetöö ajal tagatud 
piisav ventilatsioon ja õhutamine.

8. Ruumi rentijatel ja külalistel on EELK Usuteaduse Instituudi üldkasutatavates ruumides viibides 
kohustus kanda maski.
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