Lasteaedade ja- hoidude käitumisjuhis

Mida igaüks
(töötaja, klient, külastaja, õppija)
teha saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

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.

•
•
•

Lasteaias ja -hoius viibides järgin
hügieeninõudeid.
Ka kergete haigusnähtudega jään
koju, konsulteerin arstiga ning teen
kahtluse
korral
COVID-19
koroonatesti.
Ka kergete haigusnähtudega jätan
lapse koju.
Teavitan haigestumisest ja pean
kinni eneseisolatsiooni
kohustusest.
Kannan soovi korral maski (va
<12-aastased).
Esimesel võimalusel vaktsineerin.

Lisaks eelnevale:
Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

•
•
•

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumise levik
väljaspool koldeid ning
nakatumiste koguarv
kasvab kiirelt.

Järgin lasteasutuses kehtestatud
käitumisjuhiseid.
Kannan sisetingimustes
üldkasutatavates ruumides maski
(va <12-aastased).
Ei sisene tungiva vajaduste
lasteaiahoonesse ning annan
lapse üle võimalusel väljaspool
hoonet.

Lisaks eelnevale:
•
•
•

Võimalusel ei vii last lasteaeda või
-hoidu.
Ei sisene lasteasutuse hoonesse.
Pean lasteasutuses võimaluste
piires kinni 2+2 reeglist.

Meie eesmärk on
tagada tavapärane
arstiabi ja vältida
vajadust ulatuslike
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumine väga laialt
levinud ning
nakatumiste koguarv
kasvab väga kiirelt.
Meie eesmärk on
tagada erakorraline
arstiabi ja aidata
piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada.

•
•

Ei vii last tungiva vajaduseta
lasteaeda või -hoidu.
Kannan maski siseruumides nii
üldkasutatavates kui ka
rühmaruumides (va <12aastased).

Mida organisatsioon teha saab
koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

•

•

•
•

Tõstab töötajate teadlikkust
koroonaviiruse leviku
ennetamiseks, koostab käitumisjuhised ning järgib nende täitmist
Tagab hügieeni- ja
desinfitseerimisvahendite
kättesaadavuse vastavalt
juhistele.
Tagab ruumide tuulutamise või
nõuetekohase ventilatsiooni
lasteaia ja -hoiu hoonetes.
Hindab sündmuste planeerimisel
ja läbiviimisel riske ning on
ettevaatlik viiruse leviku suhtes.

Lisaks eelnevale:
•
Võimaldab lastevanematele laste
üleandmise ja vastuvõtmise
väljaspool hoonet.
•
Järgib lastele tegevusi korraldades
ruumide täituvuse piirangu nõudeid
ning püsivate rühmakoosluste
põhimõtet.
•
Viib kõrge nakatumisriskiga
tegevusi läbi välitingimustes.
•
Piirab kolmandate isikute viibimist
lasteaia või -hoiu hoones.
•
Viib enam kui 10 inimese
osalusega koosolekud üle
virtuaalsesse ruumi.
Lisaks eelnevale:
•
Vabastab pidaja otsusel kohatasust
lapsevanemad, kes lasteaia- ja/või
hoiuteenust ei kasuta.
•
Tagab tugiteenuste jätkumise ja
järjepideva arendustegevuse lasteaias.
•
Viib laste tegevusi läbi ainult
rühmapõhiselt ja valdavalt värskes õhus.
•
Tagab lapse arengu toetamise ja
regulaarse suhtluse peredega.
•
Korraldab vaid virtuaalseid koosolekuid.
•
Järgib võimaluste piires 2+2 reeglist
kinnipidamist ja maski kandmist.

•
•
•
•

Hoolitseb järjepidevalt personali
vaimse tervise eest ja ning toetab
õpetajate toimetulekut ning tegevusi.
Peatab huvitegevuse.
Peatab ürituste korraldamise
siseruumides ning õueürituste korral
järgib riiklike piiranguid.
Toetab peresid ning viib paralleelselt
läbi nii kontakt- kui ka distantsõpet

