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Lisa 1 „Kriisiolukorra lahendamise plaan“ 

Kinnitatud direktori 11.09.2020 

käskkirjaga nr 1.1-2/1 

 

Kergu LAK COVID-19 leviku tõkestamise plaan 

Sissejuhatus  

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia ja kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku 

COVID-19 teise laine tekkides.   

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle 

laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid 

Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.   

Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab 

üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või 

puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.  

Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020007?leiaKehtiv
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Seoses viirushaiguste levimisega ning GOVID-19 nakatumisohuga, võtta teadmiseks järgmised abinõud Kergu LAK töökorralduses: 

Lasteaia ja kooli kriisigrupp: 

Direktor: Imbi Uulimaa    58176723 

Tööohutuse eest vastutav isik: Tiina Lelov 

Esmaabi andjad lasteaias: Terje Suurvärav, Tiiu Loidap, Juta Leppik, Evi Tamm 

Esmaabi andjad koolis:  Liis Sedrik, Tiina Lelov, Maret Piits, Mariann Pärnoja 

Tähtsad numbrid: Hädaabi 112 

Terviseametile teatamine: kesk@terviseamet.ee              telefon: 53 01 9999 

 

Teavitada Kergu Lasteaed-Algkooli  personali, hoolekogu ning lastevanemaid ohuolukorra tekkimisel; korraldada info jagamine. 

  

mailto:kesk@terviseamet.ee
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ENNETUSMEETMED 

• Lasteaia ja kooli seintel ning asutuse koduleheküljel olemas juhend. 

• Üritusi korraldame kooli ja lasteaia siseselt. Olukorra muutudes jäävad üritused ära. 

• Kooli või lasteaeda sisenedes peab personal ja laps desinfitseerima käed. 

• Laste üleandmine hommikul toimub õues ja äraminek kokkuleppel. 

• Koolis ja lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal.  

• Asutuse personal jälgib isikliku hügieeni nõudeid.  

• Personal ja lapsed pesevad regulaarselt käsi seebiga.  

• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga.  

• Käsi kuivatatakse paberrätikuga või isikliku rätikuga. Riidest rätikud lähevad igal õhtul pessu. 

• Üks kord päevas desinfitseeritakse kõik üldkasutatavad pinnad, käsipuud ja ukselingid.  

• Kooli garderoobis on lapsel  samaks päevaks vajalikud riided, riidevaru ei tekita!  

• Tööpäeva lõpus ilma lasteta toimub lasteaialaste riidekappide desinfitseerimine.  

• Õpetaja abi korraldab mänguasjade pesemise või keemilise töötlemise. 
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ÕPETAJA ABI JA KORISTAJA ÜLESANDED 

• Teha igapäevaselt märgkoristus vähemalt 1 kord päevas.  

• Regulaarselt tuulutada ruume, soovitav iga õppetegevuse lõppemisel vähemalt 5-10 minuti jooksul.  

• Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi pinnad vähemalt 1 korda päevas.  

• 1 korda nädalas toimub põranda moppide pesemine.  

• Õpetaja abi ja koristaja  pesevad pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ 

desinfitseerimisvahenditega.  

• Pesta plastmassist mänguasju  ja kastid (duplo, jm)  1 x nädalas. 

 

ÕPETAJATE ÜLESANDED 

• Õpetajal on õigus saata haigusnähtudega laps koju. 

• Õpetada lastele õiget käte pesemise tehnikat ja jälgida, et lapsed seda teeksid õigesti - 30 sek. 

• Õpetada lastele suu katmist ühekordse salvrätiga, kui köhitakse või aevastatakse, seejärel visata paberrätik ära ja 

pesta koheselt käed. 

• Pedagoogid viivad läbi laste hulgas selgitustöö viiruste ja koroonaviiruse ohtlikkusest ja tervise ohutusnõuete 

vajalikkusest. 

• Ajutiselt keelata lasteaias „mänguasjapäev“ ning pehmete mänguasjade, raamatute, jm lasteaeda toomine. 
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TEABEVAHETUSE KORRALDAMINE 

Suhted meediaga 

• Meediaga suhtleb direktor, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust 

teavitab juht oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud)  vallavalitsuse 

kontaktisikut – Tarvi Tasane, e-posti aadressil tarvi.tasane@pparnumaa.ee või telefonil  53363794. COVID-19 

haigusjuhtumite korral teavitab juht kindlasti ka vallavalitsust.  

• Laste fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem. 

Kriis väljaspool lasteaeda 

• Järgida ametite/ministeeriumide nõuandeid 

• Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused lasteaia ja kooli töös 

• Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid, töötajaid ja lapsi 
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KÄITUMISJUHIS LAPSE  VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMISE KORRAL 

• Respiratoorsete sümptomite (köha, nohu, palavik, jm) ilmnemisel isoleerida lasteaialaps koos täiskasvanuga 

eraldi ruumi. 

• Teavitada koheselt lapsevanemat. Kui lapse tervislik seisund halveneb enne vanema kohale jõudmist, helistada 

112. 

• Kohapeal haigestunud töötaja peab ette panema maski, teavitama juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel 

töölt. 

• Lapsevanem, asutuse töötaja või terviseamet teavitab asutust, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust. 

• Covid-19 dagnoosi kinnituse korral tuleb koheselt sulgeda ruumid, kus haige on viibinud ja desinfitseerida kõik 

pinnad. Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes. 

• Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone 

sulgeda 72 tunniks. 

• Kui rühmas, klassis või töötajal tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm/klass 

kaheks nädalaks karantiini. 

• Laps või töötaja võib kooli / lasteaeda naasta, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 
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KÄITUMISJUHIS ÕPETAJALE 

• Ole lastega koos, ära jäta lapsi üksi. 

• Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid. Kui sul on mingil põhjusel 

raske üksi rääkida, kutsu appi kolleeg. 

• Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Vajadusel anna kiiret individuaalset psühholoogilist abi. 

• Vajadusel aita lastel taastada enesekontroll ja rahuneda. 

• Ole oma käitumisega lastele eeskujuks. 
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Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda  

Asutus  Kontakttelefon  

Põhja-Pärnumaa 

Vallavalitsuse haridus- ja 

kultuuriosakond 

4473 707; 

5336 3794; 

5745 0355 

Haridus- ja  

Teadusministeeriumi 

infotelefon 

5690 0353  

või 

5690 0340  

Koroonaviirusega seotud 

küsimuste infotelefon 

1247  

Perearsti nõuandetelefon   1220 või 634 663  

COVID-19 lisamaterjalid  

 Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:  https://www.kriis.ee/et  

 https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc  

 Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too 

 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/innoverajaleidjakuidas-raakida-lastega-

koroonaviirusest/    

 Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-jakarantiininouete-kohta-euroopast-

saabujatele  
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