TABASALU TEELAHKME LASTEAIA KRIISIPLAAN SEOSES COVID-19 VIIRUSEGA
Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel
Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Harku valla poolt antud juhiseid
laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.
Tegevused







1. Laste vastuvõtt








Laste ja
töötajate tervise
2. kaitse (heakorra
ning hügieeni
tagamine, haigestumised jms)








Kokkulepped lasteaias
Lasteaeda võetakse vastu täiesti terveid lapsi.
Viirusohu kasvades kogukonnas võetakse lapsi vastu
õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas.
Vanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
Vastava korralduse annab Harku vald ja/või lasteaia
direktor.
Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last,
kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud
COVID-19 haigus.
Viiruste perioodil kraaditakse kõiki lapsi lasteaeda
tulles ja vaadatakse üle nende tervislik seisund.
Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps
koju saata.
Viirusohu kasvu korral kogukonnas lastevanemate ja
võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole
aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise
vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel
sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja
hügieeninõudeid.
Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse ei tooda,
lubatud on raamatud ja kaisukas, mis ootab uneaega
lapse kapis.
Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks
lasteaias on esmatähtsad respiratoorne- ja käte
hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide piisav
tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
Kuniks viirusoht püsib, on personalil ja lastel käte
kuivatamiseks ühekordsed paberkäterätid.
Haigusnähtudega õpetajad ja töötajad ei tohi tööl olla
Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks
lasteaias on lasteaia välisuste juures on käte
desinfitseerimisvahendid.
Kaitsemaskide kasutamine ei ole Terviseameti
hinnangul lasteaednikele üldjuhul soovitav. Kui
töötaja kuulub riskigruppi või talle pakub maski
kasutamine turvatunnet, siis on tal õigus kaitsemaski
kanda.
Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning Harku Valla antud juhistest







Rühmade komplek
3. -teerimine






Õppe4. ja kasvatustöö






5. Toitlustamine




Kommunikatsiooni juhtimine

Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste
arvust ja töötajate puhkustest.
Lasteaia rühmades on tavapärane laste arv. 15.
juunist kuni 16. augustini on rühmad ühendatud.
Rühmade ühendamisel arvestatakse, et
lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu.
Õppe- ja kasvatustöö toimub lõimitult mängu kaudu
jälgides õppekava valdkondi.
Õppe- ja kasvatustegevus ning laste mäng toimub
lasteaia õuealal ja mänguväljakul.
Suurem rõhk hügieenireeglite selgitamisel ja nendest
kinnipidamisel.
Ühiskasutuses olevaid ruume suvel ei kasutata.
Lasteaias toimub toidu valmistamine kohapeal
Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki
tervisekaitsenõudeid.
Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste
joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
Vee joomiseks tuleb lastel kasutada oma
joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).



Lähikokkupuutest viiruskandjaga või covid viiruse
kandjana majas viibinud isik teavitab viivitamatult
lasteaia juhti ohust viiruse levikul. Lasteaiajuht hindab
olukorra tõsidust, viiruskandjaga kokkupuutunud
töötajate arvu ning määrab karantiini vastavalt
vajadusele:
- nakkusega kokku puutunud rühma meeskonna
- sulgeb nakkusohuga kokku puutunud rühma
kaheks nädalaks.
- viiruse laiema levikuga majas sulgeb kogu
maja kaheks nädalaks ja määrab töötajatele
karantiini ja delegeerib kaugtööd.



Direktor Anneli Laamann, telefon 56479071, e-post:
Anneli.laamann@teelahkme.ee

Kui leiab
asutuses aset
6.
kokkupuude
viirusekandjaga

7.

laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse
tagamiseks.
https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too
https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-edastasjuhised-lasteaedade-ja-hoidude-tegevusekorraldamiseks
https://www.hm.ee/et/koroona

Uute
laste vastuvõtmine
7.
ja harjutamine la
steaiaga



Direktor teavitab viiruse leviku otsese ohu korral
asutuses Harku valda, personali ja lapsevanemaid
järgnevalt:
Harku vald – e-posti, telefoni teel;
personal– suuliselt, telefoni, personalimeililisti kaudu
ja FB kaudu;
lapsevanemad – meililisti ja lasteaia FB kaudu.



Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid
järgnevalt:
juhtkonda – suuliselt, FB ja telefoni teel;
lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel, meililisti ja
rühmade FB kaudu.



Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid
järgnevalt:
juhtkond- telefoni, e-posti kaudu;
õpetajad- suuliselt, e-posti ja telefoni teel.



Rühm uute laste vastuvõtmiseks avatakse 01.
augustil.
Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma
õuealal või rühmaruumis väikestes gruppides,
kokkulepitud ajakava alusel.
Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks
lapsevanem.









8. Laste kojuminek


Viirusohu kasvades kogukonnas toimub laste
üleandmine lapsevanemale õues või välisuksel.
Lapsevanema tuppa tulek vaid äärmisel vajadusel.
Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt
võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või
teiste lapsevanematega suhtlema.
Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada,
siis järgitakse 2+2 nõuet.

Kriisiplaan võib muutuda seoses olukorraga riigis.

