Harku Vallavalitsuse COVID-19 tõkestamise plaan
•

•

•

•

•

•

•

•

Lasteaiad jätkavad oma töös terviseameti poolt antud nõuannete järgimist viirushaiguse
ennetamise puhul ja juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptomid
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
Palume lasteaeda mitte tuua haigusnähtudega lapsi. Samuti palume mitte tuua last, kelle
pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet “Juhend
lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) kontrollida hommikul
lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate
respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) nad koju viia.
Lasteaia direktor täiendab vajadusel töökeskkonna riskihindamise analüüsi, mõeldes
läbi praeguses olukorras riskigrupi töötaja turvalisuse küsimuse töökohal. Näiteks võib
tööandja näha ette desinfitseerimisvahendid uste juures, samuti nõude haiguse kahtluse
korral jääda koju ja lasta end kontrollida, respiratoorsete haigustunnustega laste koju
saatmine/teistest eraldamine ning COVID-19 diagnoosi saanud lapse või õpetaja puhul
kogu rühma (lapsed ja õpetajad) karantiini jätmine 14 päevaks;
Laste vastuvõtmist ja üleandmist jätkata hoovialal, halva ilma korral
välisuksel/eeskojas. Alustavate rühmade puhul toimub laste kohanemisperiood kuni 14.
septembrini 2020. aastal. Vanemate rühmade puhul kehtib ukselt ja hoovialalt
vastuvõtmine ning üleandmine;
Lasteaeda tuleb planeerida ruum, kuhu vajaduse korral saab eraldada lapse
respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel, kuni vanema saabumiseni. Kontaktide arv
lapsega tuleb viia miinimumini;
Huviringid lastele toimuvad, kuni olukorra halvenemiseni ja riiklike piirangute
kehtestamiseni. Võimalusel suunata huviringide toimumine õuealale, piirata erinevate
rühmade laste omavahelisi kokkupuuteid huvitegevuses, jälgida ruumide õhutamist ja
vajadusel pindade desinfitseerimist enne ja peale huviringi toimumist;
Hallatavate asutuste töötajatele on mittesoovitav reisida Terviseameti poolt märgitud
kõrge nakkusohtlikkusega riikidesse. Kõrge nakkusohuga riiki reisimisel peab töötaja
arvestama asjaoluga, et tööandjal on õigus kokkuleppel töötajaga suunata ta viibima 2
nädalat karantiinis palgata puhkusena, et tagada lasteasutuse toimimine ja teiste
kollektiivi liikmete turvalisus;
Kui rühmas on viirus diagnoositud, kas lapsel või rühma personalil, tuleb suunata kogu
rühm karantiini. Teised töötajad jälgivad oma tervist;
*Lähikontaktne on isik, kes:
o elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
o on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine),
vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
o on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid
kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti
paljaste kätega);
o on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis,
nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2
meetri kaugusel;
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o viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh
isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
Reisilt naasnud lapsevanemad peavad järgima Vabariigi valitsuse korraldusi (sh
eneseisolatsiooni) koos lapsega. (Last ei ole lubatud sel perioodil lasteaeda viia).
Oluline on hoida inimeste vahelised kontaktid minimaalsed. Üritusi kavandades tuleb
kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse
hajutatult ja väiksemates rühmades. Koolituste, teatrite jms puhul peab lasteaia direktor
hindama lasteaia võimalusi piisavaks distantsiks personali ja väliskülaliste osas ning
lähtuma oma töötajatele võimalikult ohutu töökeskkonna pakkumisest. Õppekäike ja
ekskursioone on soovitatav korraldada rühmade kaupa. Välisreisid ja rahvusvahelised
üritused on soovitatav edasi lükata.
Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid teavitamise vahendeid (Eliis, eaadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Lasteaia juht koostab,
edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja valla kesksetest suunistest. Sõnumite
edastamisel on oluline selgus, lihtsus ja ajakohasus. Meediapäringutele vastab ainult
lasteaia juht, kes eelnevalt on koostöös valla kommunikatsioonijuhiga vastuse
kooskõlastanud.
Ruumide ristkasutamisel peab lasteaia juht hindama olukorrapõhiselt ruumide
ristkasutamise ja välja rentimise riskitegurit kolmandatele osapooltele väljaspool
tööaega, arvestades nakkuskolde tekkimise riski.

