
 

 

JÄRVEKÜLA LASTEAIA TOIMETULEKU JUHISED JA NÕUANDED, 

alates 15. maist 2020 
 

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine 

Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses 

COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. 

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 

lubatakse alates 15. maist eriolukorrast väljatulemise juhised. Lisaks eelnevale toetab eriolukorrast 

väljumist Rae valla haridusameti ja allasutuste juhtide koosolekute suunised ja kokkulepped. 

Selle õppeaasta lõpul jäävad ära kõik suuremad üritused ning ei ole võimalik korraldada 

traditsioonilist lõpupidu kogu rühma, õpetajate ja lastevanemate osavõtul. Õppeasutuse 

lõpetamisega seotud pidulikud aktused saavad toimuda piiratud tingimusel kas distantsilt 

elektroonilisi vahendeid kasutades või kohapeal võimalikult väikese osalejate arvuga (nt piiratud 

lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 

reegel), soovitavalt vabas õhus. Lasteaia lõpupeo võib edasi lükata ka augustisse. 

 

 
 

 

 Lasteaias viibivatele riskirühma1 kuuluvatele lastele ja õpetajatele on tagatud kaitsemaskide ja 

kummikinnaste kasutamine, nõue on soovituslik. Maskid asuvad personaliruumis ja on lasteaias 

viibijatele kasutamiseks. 

 Haigusnähtudega lapsed ja töötajad on keelatud lasteaeda tulemine. Lasteaia personalil on õigus 

ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Lasteaia esindajal on õigus mõõta kehatemperatuuri 

mittekontaktse termomeetriga. 

 Lasteaias on minimeeritud riskirühmadesse kuuluvate isikute kokkupuutumine teiste laste ja 

teiste lasteaia töötajatega. Arvestatakse sellega, et ka lapsed võivad olla riskirühmas. 

 Lasteaia ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. 

 Ühes rühmas võib olla kuni kümme last, sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10. Hoitakse 

minimaalseid kontakte. Laste arvu kasvades lasteaias, hakatakse rühmas laste arvu järk-järgult 

suurendama. 

 Õpetaja ja muu lasteaia töötajaga on ruumis kuni kümme last. Õppe- ja mängutegevused 

korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel. 

 Laste ja töötajate liikumine hoones ja territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 

reegleid järgides (sh õues). 

 Vajadusel kasutatakse lisaks peauksest hoonesse sisenemisel kaht sissepääsu (väravat) õuealal, 

järgides liikumispiirangut 2+2, st lapse annab üle üks täiskasvanu perest lasteaia töötajale. 

 Lasteaia tegevustes jälgitakse, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike ja ring võimalikult 

muutumatu. 

 Lasteaial on ülevaade lasteaias viibivatest isikutest ja tagatakse, et lasteaiahoonesse ei sisene 

selleks mitte ettenähtud isikud. 

 Välditakse isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte. 

Laste vastuvõtt 

ja kojuminek 

Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi, lapsed antakse üle lasteaia peauksest või 

õues jalgväravatest, järgides 2+2 nõuet, lapsevanemate ja võõraste sisenemine 

majja pole aktsepteeritud. Jälgitakse paigaldatud juhiseid (peauks, värav) 

Kojuminekul antakse laps vanemale üle peauksest või õues jalgväravatest ette 

helistamisel (Järvekülas: 55586199, Leerimäel: 56942179) Lapsevanemaid ei 

ole lubatud lasteaia territooriumile, sh jääda koos lapsega õuealale mängima.  

 

1 Riskirühma kuuluvad: 
 õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, 

neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; 

 vanemaealised 65+ vanusgrupis. 

LASTEAIA TÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED  



 

 

 

 

 

 

 Käte desinfitseerimisvahendid on paigutatud nn liikumisteedel nähtavasse kohta.  

 Kaitsemaski kasutamisel lähtutakse selle kasutusajast ja kasutustingimustest.  

NB! * Hingamisel niiskunud kaitsemask ei anna enam kaitset ning pigem ohustab kandjat, 

sest kasutusaja ületanud maski pinnal olevate bakterite arv hakkab kasvama.  

*Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga 

(soovitavalt kestvusega 20 sek), seejärel paigaldatakse isikukaitsevahendid 

nõuetekohaselt. Peale kasutamist eemaldatakse isikukaitsevahendid nõuetekohaselt 

vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed pestakse hoolikalt sooja vee ja 

seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek) või desinfitseeritakse antiseptilise lahusega. 

 JKL tualettruumid on varustatud piisavas koguses käte puhastusvahendiga. Käsi 

kuivatatakse ühekordse paberrätikuga.  

 Igapäevaselt koristatakse ja desinfitseeritakse tualettruume.  

 Kõikvõimalikud viirusega saastunud jäätmed või kasutatud isikukaitsevahendid 

eraldatakse ja hoiustatakse teistest jäätmetest eraldi suletud kotis ning käideldakse 72 tunni 

möödudes tavajäätmetena. 

 Regulaarselt puhastatakse laste või töötajatega kokku puutuvaid õppevahendeid ja inventari 

(toolid, lauad, mänguasjad vm). 

 Iga 3-4 h tagant viiakse läbi kasutuses olevate ruumide ja pindade märgkoristus. 

Koristamisel pestakse mh pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jm nõuetekohaste pesemis-

/desinfitseerimisvahenditega. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse lukustatud 

kapis/ruumis.  

 Mööblit, riiuleid, radiaatoreid, aknalaudu ja teisi puutepindasid pestakse vähemalt kolm 

korda nädalas. 

NB! *Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate 

puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest. 

*Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus. 

 Ruumides tagatakse regulaarne tuulutamine.  

 Ruumide ja pindade puhastamisel lähtutakse Terviseameti poolt koostatud puhastamise ja 

desinfitseerimise soovitustest. https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid 

 Õueatraktsioone ja õuemänguasju desinfitseeritakse enne lastega õue minekut. Õue on 

paigaldatud desinfitsaatorid ja käsi desinfitseeritakse nii õue minnes, kui õuest tuppa tulles. 
 

 

 

 

 

 

 Järgitakse tavapäraseid hügieeni- ja toidukäitlemise nõudeid. 

 Kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu puhastatakse ja 

desinfitseeritakse tavapärasest sagedamini. 

 Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.  

 Oluline on, et söömisel jälgitakse, et lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm 

söögiriistu. Vee joomiseks tagatakse, et lapsed kasutavad isiklikku joogitopsi/-tassi 

(ühekordne või korduvkasutatav). 
 

 

HÜGIEEN, PUHTUS, JA KORRASHOID LASTEAIAS  

TOITLUSTAMINE 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_17.04.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_17.04.2020.pdf
https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid


 

 

 

 

 

 

● Õpetajad  selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning 

näitavad, kuidas käsi õigesti pesta.  

● Lasteaias ei ole ühiskasutuses saal, spordiruum ja stuudio. Muusika ja liikumistegevused 

toimuvad õues või rühmaruumis.  

● Soovituslikult viibivad lapsed üleminekuperioodil võimalikult palju värskes õhus, sh 

korraldatakse õppe- ja mängutegevused võimalusel väljas. Õues jälgitakse, et kontaktid 

piirduksid oma rühma lastega.  

● Huvihariduse teenus on uue õppeaasta alguseni peatatud. 

 

 

 

 

 

 Haigusnähtudega lastel, õpetajatel ja teistel töötajatel on keelatud lasteaeda tulla. 

 Lasteaias haigestunud laps või töötaja peab koheselt koju minema. Kui vanemal pole 

võimlik koheselt lapsele järele tulla korraldatakse tema isoleerimine kuni lasteaiast 

lahkumiseni. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt 

halveneb, helistatakse telefoni nr. 112. 

 Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 

 Lapsevanem, lasteaia töötaja teavitab koheselt lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on 

leidnud kinnitust. 

 COVID-19 diagnoosi kinnitamisel selgitatakse välja inimesed, kes olid haigestunud 

inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktsed teavitavad 

Terviseametit ning nad peavad jääma koju 14ks päevaks ja jälgima hoolega oma tervist.  

 COVID-19 diagnoosi kinnituse korral suletakse koheselt lasteaia ruumid, kus COVID-19 

viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides 

viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, 

lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastuse ja desinfitseerimise soovitustele. 

 Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide 

nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. 

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

saastunud, suletakse hoone 72 tunniks. 

 Haigestumisjuhtumi puhul konsulteeritakse nõuandetelefonile 1220 helistades ning 

seejärel käitutakse vastavalt saadud juhistele. 

ÕPPETEGEVUS 

LAPSE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE 


