Jänesselja lasteaia 2020/21. õa tegevuskava juhend

Arengukava ja õppeaasta tegevuskava eesmärkide täitmiseks tegevuste kavandamisel ja läbi viimisel lähtutakse turvalisusest kui väärtusest ning
seda ennekõike COVID-19 haigusesse nakatumise vältimise kontekstis. Vabariigi Valitsus kehtestas 10.11.2020 uued koroonaviiruse vastased
meetmed, millest lähtuvalt on lasteaia kriisimeeskond teinud muudatused juhendisse /hakkavad kehtima alates 16.11.2020.a/.

Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju; lapsevanem teavitab lasteaeda.
• Haigusnähtudega ja haiged lapsed lasteaias ei käi; haige töötaja tööle ei tule.
NB! Täiendus 30.10.2020: Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele karantiini kehtestamisest koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud
COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga
muul viisil lähikontaktis olnud isikutele on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 14 kalendripäeva jooksul viimasest
lähikontaktis olemisest arvates, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, isik jälgib oma tervist tähelepanelikult, järgib
Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud
meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Ennetusabinõud on üliolulised! Kriitilise tähtsusega on kontaktide vähendamine!
• Kui lapsevanem siseneb lasteaeda, siis on ta kohustatud desinfitseerima käed.
• Õpetajal on õigus kanda maski/visiiri laste vastu võtmise ja koju saatmise ajal.
• Vastavalt Terviseameti „Juhisele inimeste hajutatuse nõude täitmiseks“ ning hajutatuse põhimõtet järgides võib riietusruumis olla kuni 6 inimest.
Kui riietusruumis on juba 6 inimest, siis peab järgmine vanem lapsega ootama oma korda sisenemiseks (v.a juhul kui laps siseneb üksinda ja
rõivastub ilma vanemata).
• Vanemate laste rühmades (lepatriinud, krõllid, mõmmikud, pokud, pätud) laste vastuvõtt toimub välisuksel, vaid äärmisel vajadusel siseneb
vanem riietusruumi ning siis kannab vanem maski või katab nina ja suu.
• Nooremate laste rühmades (nublud, sipsikud, lotted, tibud ja poku sõimelapsed) võivad vanemad siseneda vaid riietusruumi, sh kannab vanem
maski või katab nina ja suu. Vajadusel siseneb vanem ka tualettruumi, et aidata lapsel käed enne rühmaruumidesse sisenemist ära pesta.

• Lapsevanem jätab lapsega hüvasti riietusruumis; lapsevanem ei sisene rühma- ja magamisruumi.
• Rühmaruumi sisenemise eel peseb laps käed.
• Ilusate ilmade korral minnakse lastega pealelõunal õue ning laps antakse vanemale üle õues, sh peavad täiskasvanud järgima 2+2 reeglit (sh
võiks lapse lasteaeda tuua ja ära viia vaid üks vanem). Kui lapsed on toas, siis lapse üleandmine õpetajalt vanemale on sama põhimõtet järgides
kui hommikul.
• Lasteaia koridoris liikumine on lapsevanemale keelatud, rühmast rühma minek koridori kaudu ei ole lubatud! Ühe pere lapsed viiakse oma
rühma õue kaudu.
• Jõulupeod toimuvad rühma siseselt vaid lastele (ilma vanemateta). Soovi korral luuakse lapsevanematele lasteaia poolt võimalus
veebiülekandeks või filmitakse pidu ja seda saab nautida pereringis. Samuti: Jõuluvana andis teada, et sellel aastal ta lapsi isiklikult ei külasta, küll
toob ta aga lastele jõulupakid ära detsembrikuu alguses.
• Sellel aastal valverühmasid ei komplekteerita, kõik rühmad töötavad oma rühmas oma lastega.
NB! Koristamisel ja pindade desinfitseerimisel lähtutakse Terviseameti „Juhendist lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga“.

