Sissejuhatus
COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja
tööjaotuse selgitamiseks viirusnakkuse leviku korral.
Koroonaviirus levib silmale nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimene levitab hingates, rääkides,
köhides või aevastades. Samuti levib viirus pindade kaudu, mida nakatunud inimene on puudutanud või
millele on nakkusega piisakesed sattunud. Viirus-osakesed võivad suletud ruumis lennata kuni 2 meetri
kaugusele. Toatemperatuuril ja 40% suhtelise niiskuse juures säilib viirus kuni 4–5 päeva. Mida kõrgem
on temperatuur ja suurem suhteline niiskus, seda kiiremini viirus hävib.
Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest:
palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja peavalu. Kõige
sagedamini esinevad palavik, köha ja hingamisraskused. Siiski, igal koroonaviirusesse nakatunud
inimesel võivad olla erinevad sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii, et sümptomid on kerged või neid
pole üldse ja inimene ise tunneb end täiesti tervena.
Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva, keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii palju võib minna aega
alates nakkuse saamisest kuni selleni, et inimene hakkab end haigena tundma ja tekivad esimesed
sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene aga endalegi teadmata teistele nakkus-ohtlik.

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid
Märkused

Amet

Kontakttelefon

Direktor
Karin Saar

6552 700

Õppealajuhataja
Maiki Liivas

6552 809

Täidab kriisiplaanist tulenevaid tegevusi direktori äraolekul

Majandusalajuhataja
Anne Veetamm

6552 809

Täidab kriisiplaanist tulenevaid tegevusi direktori
õppalajuhataja äraolekul

Õpetajate esindaja
Anni Tungel

5216202

Täidab kriisiplaanist tulenevaid tegevusi juhtkonna äraolekul
hoides vähemalt ühe juhtkonna liikmega kontakti telefoni või
interneti kaudu
Täidab kriisiplaanist tulenevaid tegevusi juhtkonna või
õpetajate esindaja äraolekul hoides vähemalt ühe juhtkonna
liikmega kontakti telefoni või interneti kaudu

Tugipersonali esindaja
Liisi Kaasikoja

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Asutus

Kontakttelefon/meiliaadress

Tallinnaas
Ester Öpik
Mari-Ly Soomer

58847027
Mari-Ly.Soomer@vaimnetervis.ee

Tallinna
Haridusameti
kantselei
Age Tamm

640 4590
6164010

Age.Tamm@tallinnlv.ee
6404658

Piret LInd

piret.lind@tallinnlv.ee

Haridusja 5690 0353
Teadusministeeriumi
või 5690 0340
infotelefon
Koroonaviirusega
1247
seotud
küsimuste
infotelefon
Perearsti
nõuandetelefon

1220 või 634 663

või

Teabevahetuse korraldamine
Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid, milleks on
Linnupesa lasteaias Eliis.
Lasteaia töökorralduse päevakohane info on infosildina väljas välisuksel.
Teabevahetuse korraldab juht, kes loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga ja
lastevanematega. Lasteaia juht koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis
ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Lasteaia juhatkond koostab, edastab
ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline
selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.
Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht või tema puudumisel juhtkonna liige, kes annab pidajaga või
Terviseametiga kooskõlastatud infot. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab juht kokkulepitud viisil
kindlasti haridusametit kuraatorit Piret Lind Piret.Lind@tallinnlv.ee.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed lasteaias:
1) Lasteaias on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on
varustatud piisavas koguses kätepesu vahendiga ja paberrätikutega ning kätehügieeni plakatitega. Kui
kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholi-sisaldusega) käte
desinfitseerimisvahendit
2) Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi tuleb pesta sooja
voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Õpetajad näitavad lastele praktiliselt ette õige
kätepesutehnika.
3) Kvaliteetse siseõhu tagamine regulaarse ja piisava tuulutamisega (vähemalt 15 minutit).
4) Igapäevase märgkoristuse korraldamine. Erilist tähelepanu pöörata puutepindade (ukselingid, lülitid,
käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamisele ja desinfitseerimisele nõuetekohaste
puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega.
5) Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma
suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed.
Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
Inimestevaheliste kontaktid ja nende reguleerimine on üks haiguse leviku vähendamise võimalusi.
Üritusi, koosolekuid kavandades ja korraldades tuleb maandada viiruse leviku riske, korraldades neid
hajutatult ja väiksemates rühmades, õues või interaktiivsel teel.
Rahvusvahelised üritused või lähetustel välisriiki peab jälgima ajakohast infot riikide ja
liikumispiirangute kohta ja Eestisse saabujatele. Info selle kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt:
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
6) Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel
on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
7) Vaktsineerimata töötajaid testitakse lasteaias kiirtestiga üks kord nädalas tööle saabumise päeval.
Positiivse testi tulemusel rakendatakse kriisiplaanis kokkulepitud tegutsemisviisi.
8) Lapsevanemad ja lasteaia külastajad sisenevad lasteaeda vaid kokkulepitud korras kandes maski.

Lapse või töötaja haigestumine
Lapse haigestumine:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis
kutsutakse koheselt lapsele järele lapsevanem. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale
jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
Kui laps on haigestunud kodus ning COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust, on lapsevanem
kohustatud lasteaeda esimesel võimalusel teavitama.
Covid-19 positiivne laps jääb karantiini.
Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid ELIISi kaudu. Teavituse koostamisel
tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja koostöös lasteaiaga selgitab välja
inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis ning teavitab neid kinnitatud
COVID-19 diagnoosist.
Teised lapsed, kellel puuduvad haigustunnused, võivad lasteaias edasi käia.
Rühm tegutseb isoleeritult, sh ei osale üheski ühistegevuses ega võta osa huviringidest.
Lapsega kokku puutunud vaktsineerimata täiskasvanud jälgivad oma tervist ja teevad testi 3x nädalas.
Haigestunud laps võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
Kui mõnel teisel rühma lapsel ilmnevad ka vähesed haigussümptomid, peab ta koheselt jääma koju ja
võtma ühendust perearstiga.

Töötaja haigestumine:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski,
teavitama haigestumisest juhtkonda, teha COVID-19 kiirtest ning lahkuma esimesel võimalusel
lasteaiast.
Lasteaia töötaja ja Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. ELIISi kaudu.
Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja koostöös lasteaiaga selgitab välja
inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis ning teavitab neid kinnitatud
COVID-19 diagnoosist.
Haige töötaja jääb karantiini.
Täiskasvanuga kokku puutunud vaktsineerimata täiskasvanud jälgivad oma tervist ja teevad testi 3x
nädalas.
Vaktsineeritud lähikontaktsed töötajad karantiini jääma ei pea.
Ilma haigustunnusteta lapsed saavad lasteaias edasi käia.
Kogu rühm ei osale ühistegevustes ja huviringides.
Töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab antud ruumides viima läbi kõikide pindade desinfitseerimine
(sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja
desinfitseerimise soovitustele.
Lähikontaktne on näiteks täiskasvanu või laps, kes:
•
•

elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka
seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit);

•
•
•

on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale
köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis,
tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb
oht kokkupuuteks viirusega.

COVID-19 haige on nakkusohtlikuks ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist.
Lähikontaktse isolatsioonipäevi aitab kalkuleerida Eesti Perearstide Seltsi isolatsioonikalkulaator
Lähikontaktsuse korral:
•
•
•
•
•

Haige lapse haigustunnusteta rühmakaaslased võivad lasteaias edasi käia.
Haigestunud lapsega või töötajaga kokku puutunud, lähikontaktsed vaktsineerimata täiskasvanud
jäävad karantiini.
Kui haigestub lapsevanem, pereliige või osutub laps muul moel lähikontaktseks väljaspool
lasteaeda, siis peab laps jääma koju karantiini.
Lähikontaktsed vaktsineerimata töötajad peavad tegema karantiini lõppedes, enne tööle naasmist
PCR testi.
Lähikontaktsed lapsed ei osale üheski ühistegevuses ega võta osa huviringidest ning ei söö söögitoas

Koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid
Valgusfoori süsteemi kriteeriumid:

Tallinn
Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva
päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk.
Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks
kehtestama piiranguid.

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid
ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on
vältida ulatuslikke piiranguid.

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning
nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on
võimalikult kiiresti ühiskond taas avada.

Riik
Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute
teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid
säilib laiema leviku risk. Meie eesmärk on
vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et
ei peaks kehtestama piiranguid.
Kogukonnas on nakatumise kolded ning
nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on
vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust
piirangute järele.
Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool
koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab
kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane
arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike
piirangute järele.
Kogukonnas on nakatumine väga laialt
levinud ning nakatumiste koguarv kasvab
väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline
arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaias
Tegevuskava

Roheline
stsenaarium
Juhtimine,
reeglid
kriisiolukorras

• Asutuse juht
koos juhtkonnaga
hindab lähtuvalt
olukorrast riske ja
vajadust
kokku
kutsuda
kriisimeeskond.

Kollane stsenaarium

Punane stsenaarium

• Asutuse juht kutsub kokku •
Kriisimeeskonna
kriisimeeskonna.
koosolekud
toimuvad
vajaduspõhiselt
•
Kriisimeeskonna
veebikoosolekutena.
koosolekud
toimuvad
vajaduspõhiselt asutuses • Kriisimeeskond jagab infot
või veebikoosolekutena.
ning määrab tööülesandeid
lähtuvalt riiklikest ja linna
• Kriisimeeskond otsustab
• Kriisimeeskond
eriolukorra korraldustest.
info
liikumise,
vaatab
üle
töökorralduse ning millised
asutuse
tööülesanded
on
kriisiplaani
(sh
prioriteetsed
lähtuvalt
töökorraldus,
riiklikest
ja
linna
infoliikumine,
korraldustest.
asendamine jm)
ja
vajadusel
ajakohastab seda
lähtuvalt

nakkusohust ning
paneb
paika
vastutuse
hierarhia (rollid).
Personal
(töötamine,
koolitus,
teenuse
tagamine
asendused,
lähetused jne)

Lasteaed peab tagama teenuse iga stsenaariumi korral
•
Asutuses • Tööülesannete ümberkinnitatud
jagamine vastavalt kriisiaja
kriisiplaani
vajadustele
järgimine
Asendusteks
saab
•
Karantiini kasutada
lasteaiast
jäämine vastavalt väljastpoolt
pikaajalisi
lasteaia COVID- asendajaid
19 kriisiplaanile
käsunduslepingu alusel.
Asendusteks
saab
kasutada
lasteaiast
väljastpoolt
pikaajalisi
asendajaid
käsunduslepingu
alusel.

Oma
töötajad
asendada
ka
rühmades.

• Tööülesannete
ümberjagamine vastavalt kriisiaja
vajadustele
Asendusteks saab kasutada
lasteaiast
väljastpoolt
pikaajalisi
asendajaid
käsundus-lepingu
alusel
kindlasse „mulli“ määratult.

võivad
teistes

Oma
töötajad
saavad
asendada
maja
piires
„mullide“ põhimõttel

Koolitused väljaspool maja
toimuvad koolitaja poolt
seatud reeglite alusel, neil
võib osaleda.

Koolitustest väljaspool maja
võetakse soovituslikult osa
veebipõhiselt või toimuvad
koolitaja poolt seatud reeglite
järgi.

Sisekoolitused
toimuvad
Oma
töötajad
valdavalt õues, hajutatult ja
võivad asendada
isikukaitse vahendeid kasuka
teistes
tades siseruumides.
rühmades.
Koosolekud
Koolitused
lastevanematele toimuvad
väljaspool maja
õuealal või veebipõhiselt.
toimuvad
koolitaja
poolt Töötajate koosolekud
seatud
reeglite toimuvad ka siseruumides
alusel, neil võib hajutatult ning end
osaleda.
ohustatult tundvad töötajad
kasutavad maske või
Sisekoolitused
võtavad koosolekust osa
toimuvad
ka
veebipõhiselt.
siseruumides.
Lähetustele välisriiki võivad
Koosolekud
minna vaid vaktsineeritud
lastevanematele
töötajad.
toimuvad õuealal,

Sisekoolitused
toimuvad
valdavalt veebipõhiselt või
õues.
Koosolekud lastevanematele
toimuvad veebipõhiselt.
Töötajate koosolekud
muvad
veebipõhiselt
õues.

toivõi

Lähetuste
korraldamisel
lähtutakse
riigi ja linna
kriisiplaanist.

siseruumides
vaid
äärmisel
juhul
ning
kasutatakse
maske.
Töötajate
koosolekud
toimuvad
ka
siseruumides
hajutatult
ning
end
ohustatult
tundvad töötajad
kasutavad
maske.
Lähetustele
välisriiki võivad
minna
vaid
vaktsineeritud
töötajad.
Õppetöö
korraldus

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige,
siis on õpetajal õigus laps koju saata.
• Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, välisuksel või
eeskojas.
• Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ning kuidas õigesti käsi
pesta.
•
Lasteaia
õppetöö
korraldus
on
tavapärane,
personal
jälgib
ennetavate
meetmetena
esmatähtsate
hügieeninõuete
täitmist
ja
Terviseameti
soovituste
järgimist.

•
Lasteaia
õppetöö
korraldus on paindlik, et
tagada
esmatähtsate
hügieeninõuete ning riiklike
ja linna piirangute täitmine.

• Lasteaed lähtub õppetöö
korraldamisel VV eriolukorra
korraldustest.

•
Lasteaiad
töötavad
rühmapõhiselt,
rühmade
• Lasteaedades olevad vahel välditakse võimalusel
saalid, spordiruumid jms kontakte.
võib olla ühiskasutuses,
•
Lasteaedades
olevad
kuid
peab
tagama
saalid, spordiruumid jms ei
tegevuste vahel 10 min
ole ühiskasutuses. Muusi pausi ruumide
tuulutakatunnid
ja
liikumismiseks,
tegevused toimuvad õues või
desinfitseerimiseks.

•
Ühiskasutatavate
ruumide
(saal,
spordiruum vm)
kasutamisel
tagab
personal
puhveraja
puhastamiseks ja
tuulutamiseks.
• Lapsevanemate
sise-nemine
lasteaia
hoonesse
on
korraldatud
järgmiselt:
Sõimed
–
lapsevanemad
võivad siseneda
rühma garderoobi
igapäevaselt
hommikul ja õhtul
lapse riietamiseks
ning saatmiseks
rühma või koju
minemiseks
kandes
maski.
Garderoobis
peab
hoidma
teineteisest
mõistlikku
distantsi.
Aiarühmad
lapsevanemad
võivad siseneda
rühma garderoobi
vajadusel
kord
nädalas
hommikul
või
õhtul
(nädalapäev
ja
päeva
osa

et
piirata
• Soovitav on viibida rühmaruumis,
võimalikult palju värskes ruumide ristkasutust.
õhus,
sh
korraldada
Lapsevanemate
sisevõimalusel õppimine väljas. •
nemine lasteaia hoonesse on
• Lapsevanemate sise- korraldatud järgmiselt:
nemine lasteaia hoonesse
Sõimed – lapsevanemad
on korraldatud järgmiselt:
võivad
siseneda
rühma
Sõimed – lapsevanemad garderoobi
igapäevaselt
võivad siseneda rühma
hommikul ja õhtul lapse
garderoobi
igapäevaselt
riietamiseks ning saatmihommikul ja õhtul lapse
rühma
või
koju
riietamiseks
ning seks
saatmiseks rühma või koju minemiseks kandes maski,
minemiseks kandes maski, korraga vaid üks lapsekorraga
vaid
üks vanem perest. Garderoobis
lapsevanem
perest. võib korraga viibida vaid kolm
Garderoobis peab hoidma
saatvat lapsevanemat ning
teineteisest
mõistlikku
omavahel
peab hoidma
distantsi.
teineteisest
mõist-likku
Aiarühmad
distantsi.
lapsevanemad
võivad
siseneda rühma garderoobi Aiarühmad
võivad
vajadusel kord nädalas lapsevanemad
hommikul
või
õhtul siseneda rühma garderoobi
kokkuleppel
(nädalapäev ja päeva osa vaid
rühmaõpetajatega
äärmisel
lepitakse
kokku
teiste
samast
välisuksest vajadusel.
sisenevate
rühmadega),
korraga
vaid
üks
• Eriolukorra ajal ei osutata
lapsevanem perest.
lasteaias
huvihariduse
Huviringid
toimuvad. teenust.
Huviringide rühmad on
komplekteeritud „mullide“
põhimõttel.
Võimalusel
viiakse ringide tegevus läbi
õues. Ringide juhendajad
kannavad maske.

lepitakse kokku
teiste
samast
välisuksest
sisenevate
rühmadega)
Huviringid
toimuvad.
Ringide
juhendajad
kannavad maske.
Toitlustamise
korraldus

•
Toidu
valmistamisel
tervisekaitsenõudeid.
•
Lasteaias
toimub söömine
sõimerühmadel ja
kolmel nooremal
rühmal
oma
rühmaruumis
ning
kuuel
vanemal rühmal
söögisaalis.
Õpetajad
jälgivad,
et
söömisel lapsed
ei kasutaks teiste
laste joogitopsi,
lusikat
jm
söögiriistu.

IKT vahendid, • Teabevahetuseks
ka-sutatakse
keskkonnad

ja

jagamisel

järgivad

toitlustajad

kõiki

•
Toitlustamisel desinfitseeritakse
peale
puhastamist kõiki sagedasti
puudutatavaid ja toiduga
kokku puutuvaid
pindu
tavapärasest sagedamini.

•
Toitlustamisel
desinfitseeritakse
peale
puhastamist kõiki sagedasti
puudutatavaid
ja toiduga
kokku
puutuvaid
pindu
tavapärasest sagedamini.

• Lasteaias toimub söömine
kaheksal
rühmal
oma
rühmaruumis ning neljal
rühmal
söögisaalis.
Õpetajad
jälgivad,
et
söömisel
lapsed
ei
kasutaks
teiste
laste
joogitopsi,
lusikat
jm
söögiriistu.

• Lastel toimub söömine oma
rühmaruumis.
Õpetajad
jälgivad, et söömisel lapsed
ei kasutaks teiste laste
joogitopsi,
lusikat
jm
söögiriistu.

•

lasteaias
ELIIS
keskkonda,
mille
kasutamiseks on
kõigil
lasteaia
töötajatel
teadmised
ja
oskused.
Lapsevanematel
on palutud siduda
ELIISi rohkem kui •
üks pereliige.

Lasteaias kasutatakse lasteaia sisesel suhtlemisel
Zoom keskkonda Tallinna linnaga seotud asutustega
kasutatakse suhtlemisel eelistatult MS Teamsi
piiranguteta ja turvaliste veebikõnede tegemiseks.
Zoomi litsentsi ostmine toimub vajadusel lasteaia
eelarvest, vajadusel esitab taotluse litsentsi ostmiseks
haridusametile. Haridusamet hindab taotlusi ja otsustab
litsentside
ostmise
vajaduse
(piiranguteta
ajaga veebikõnede tegemiseks).
Linna IT teenistus pakub MS Teamsi ja Office 365
domeenikontode
kasutuselevõtmist
lasteaedade
turvaliste veebikõnede tegemiseks.

• Lasteaial
on •
olemas IT valmidus
ning
võimekus
nõustada töötajaid
veebipõhiseks
suhtlemiseks.

Haridusameti haridustehnoloog ja IT spetsialist
nõustavad
vajadusel
abivajavaid haridusasutusi
veebikeskkondade kasutamise jm osas. Vajadusel
edastab vastavad juhendid, õpetused (kirjalikud,
videoformaadis vm).

• Tallinna linnaga
seotud asutustega
kasutatakse
suhtlemisel
eelistatult
MS
Teamsi
piiranguteta
ja
turvaliste
veebikõnede
tegemiseks.

Hügieen
ja • Lasteaiad järgivad töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid
isikukaitseva- hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, ruumide piisav
hendid
tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
• Lasteaias on tagatud käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).
• Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.
• Lastega kokkupuutel ei ole IKV kasutamine kohustuslik.
• Lasteaia juht
määrab IKV osas
vastutava
isiku,
kes
kaardistab
IKV tsentraalseks
tellimuseks
töötajate
IKV
vajaduse
vastavalt
Terviseameti
soovitustele
ja
linna
IKV
standardile.
• Haridusasutuse
IKV
kontaktisik
esitab
Haridusametile
tsentraalseks IKV
tellimiseks
vajaduspõhise
tellimuse
ning
korraldab

• Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid
(visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile.
• Rühmatöötaja kasutab visiiri või maski laste vastuvõtul ja
ärasaatmisel, muul ajal vastavalt oma soovile. Talle
väljastatud
korduvkasutatava
visiiri
puhastamise/
desinfitseerimise eest vastutab töötaja ise.

töötajatele
IKV
jaotamise
ja
kasutamise
juhendamise.
*

• Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks
ja desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida
lukustatud kapis või ruumis.
• Töötajate tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga
jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.
• Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit
korraga), et tagada piisav ventilatsioon.
• Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.
• Koristamisel kasutatakse kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate
puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.
• Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.
Koristus- ja puhastuslapid pestake pesumasinas 60 o C juures 1 kord nädalas
teispäeviti, töötajad on kohustatud tooma vahendid pesukööki esmaspäeva
õhtuks.
•

Ruumide

ja •

Ruumide

pindade

märgkoristus

märgkoristus

soovituslikult

ja

puhastatakse

Ruumide

ja

tehakse märgkoristus
2

tehakse 1 kord päevas,
päevas.

pindade •

pindade

tehakse

2

korda korda päevas, koristamisel

koristamisel puhastatakse

rühmaruumis

rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolid,

mh ukselingid, lülitid, toolid, lauad jmt ning tualettruumis
lauad jmt ning tualettruumis sisustus
sisustus

ja

ja

pinnad

pinnad nõuetekohaste pesemis- ja

nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.
desinfitseerimisvahenditega.

* Pehmed mänguasjad on
soovitatav

häda-

ja

eriolukorras laste eest ära
panna, v.a juhul, kui need on
isiklikud

kaisuloomad

(millega ei mängita ja mida
laps kasutab vaid ise oma
päevast uinakut tehes).

COVID-19 lisamaterjalid
• Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:
https://www.kriis.ee/et
Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too
•

Haridus- ja Noorteameti juhised lasteaedadele: https://www.hm.ee/et/koroona

•

Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

•
•

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innoverajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/
Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teaveriikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

