
ÕPPETÖÖ KORRALDUS LAEKVERE LASTEAIAS ALATES 01.09.2020

 Lasteaia  õppetöö  korraldus  on  tavapärane,  personal  jälgib  ennetavate
meetmetena  esmatähtsate  hügieeninõuete  täitmist  ja  Terviseameti
soovitusi.  Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias
on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav
tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.

 Ruumide koristamine ja desinfitseerimine toimub vastavalt  tervisekaitse
nõuetele ja Terviseameti juhenditele. 

 Käsi pestakse sooja voolava vee ja seebiga või kasutatakse  alkoholipõhist
käte desinfitseerimisvahendit.

 Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad.
 Haiguse  sümptomitega  lapsevanem/pereliige  või  volitatud  isik  ei  tohi

viibida lasteaia alal ning tuua  last lasteaeda ega viia koju.
 Lapsevanematel ja teistel lasteaia personali hulka mittekuuluvatel isikutel

on  lubatud  viibida  lasteaia  alal  võimalikult  lühikesel  ajavahemikul.
Erandid  on  eelnevalt  vajalik  kooskõlastada  õpetaja  või  direktoriga.
Vajalik kanda viibija registreeringusse (Lisa 1).

 Lapse  lasteaeda  vastuvõtmine  ja  lapsevanemale  üleandmine  on
korraldatud väljaspool rühmaruume,  võimalusel õuealal. 

 Harjutamine lapsevanema osalusel toimub üldjuhul õuealal. Põhjendatud
vajadusel  võib  harjutamist  korraldada  rühmaruumis  nii,  et  vanem   ei
viibiks kohal  üle 15 minuti.

 Lapse  lasteaias  haigestumise  korral  teavitab  õpetaja  koheselt
lapsevanemat, et haigestunud laps lasteaiast viivitamatult koju viia.

 Kokkupuute  korral  mistahes  viisil  Covid-19  haigega  on  kohustus
teavitada lasteaeda ja jääda eneseisolatsiooni.

 Kui  pereliige  või  laps  (samuti  lähikondsed,  kellega  puututakse  kokku)
saabub riigist, kus on lubatust suurem Covid-19 nakatunute kordaja, on
kohustus jääda eneseisolatsiooni.

 Haigustunnuste  tekkimisel  (nohu,  köha,  kurguvalu,  palavik,
hingamisraskus vms) on soovituslik  võtta  ühendust  oma perearstiga,  et
saada vajadusel saatekiri testimisele. Lasteaeda ega rühma ei suleta.

 Kui  õpetaja/rühmatöötaja/laps  käis  lasteaias  sümptomitega  ja  liikus
erinevates rühmades ja /või ruumides, lasteaed suletakse.

 Kui  õpetaja/rühmatöötaja/laps  käis  lasteaias  sümptomitega  ainult  ühe
rühma piires, suletakse vaid antud rühm.

 Rühmas ja rühma välisukse juures on saadaval desinfitseerimisvahendid
ja kaitsemaskid.

 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis kaisuloom.



 Igapäevased  tegevused  viiakse  lasteaias  läbi  väiksemates  gruppides,
eelistades õuetegevusi, vähendades seeläbi lähikontakte.

 Lasteaial on õigus vastu võtta lisameetmeid lähtudes Vabariigi Valitsuse
(VV), Terviseameti ja Vallavalitsuse soovitustest ja olukorrast piirkonnas.
Oluline  info  kajastatakse  kodulehel  ning  edastatakse  lapsevanematele
ELIIS.ee kaudu. 

Vastavalt  olukorrale võib muutuda tavapärane õppetöö paindlikuks,  et  tagada
esmatähtsate  hügieeninõuete  ning  riiklike  ja/või  omavalitsuse  piirangute
täitmine.

 Lasteaed  töötab  rühmapõhiselt,  rühmade  vahel  välditakse  majasiseseid
kontakte. 

 Lasteaia saal ei ole ühiskasutuses. 
 Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata

ruumide ristkasutust.
 Viibida  võimalikult  palju  värskes  õhus,  sh  korraldada  võimalusel

õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma
lastega. 

Vastavalt eriolukorrale lähtub lasteaia õppetöö korraldamisel VV korraldustest.

 Lasteaed on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.
 Õppetöö on korraldatud nõnda, et toimuksid vajalikud tegevused vastavalt

võimalustele.
 Muusikategevused  on  tugevalt  piiratud  ja  liikumistegevused  toimuvad

õues. 

Õppetöö  korraldamine  vaadatakse  üle  võimalike  erisuste  tekkimisel  esimesel
võimalusel ja antakse sellest teada koheselt lastevanematele.
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