MLA VIIMSI LASTEAIAD DIREKTORI
KÄSKKIRI
Viimsi
20. november 2020 nr A-8/18
MLA Viimsi Lasteaiad töökorraldus ja
ennetustegevus COVID-19 leviku tõkestamiseks
Käskkiri on antud Viimsi Vallavalitsuse 19.05.2015 määrusega nr 14 „Munitsipaallasteasutuse
Viimsi Lasteaiad põhimäärus“ § 6 lg 11, Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised haridusasutustele,
19.11.2020 edastatud Terviseameti juhised nr 5-7/20/5280-1 ning MLA Viimsi Lasteaiad 20.11.2020
toimunud erakorralise juhtkonna koosoleku otsuste alusel,
1)
Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta.
Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt
järele tulema.
2)
Juhul kui lapse lähikondne on suunatud testimisele või tal on tuvastatud COVID-19 viirus,
siis last lasteaeda vastu ei võeta.
3)
Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt
teavitada e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee
4)
Lapsevanemaid ja lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh
arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
5)

Lapse üleandmine/vastuvõtmine toimub lasteaia õuealal või rühma/lasteaia välisuksel.

6)
Valverühma õpetajal on õigus otsustada, kas valverühma tegevus toimub siseruumides või
õuealal.
7)
Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte.
Vajadusel on lubatud liita kahe konkreetse rühma lapsed.
8)
Lasteaia ruumides ei toimu huviringe 30. novembrini (kaasa arvatud). Edasiste otsuste
aluseks on Terviseameti ja Viimsi Vallavalitsuse juhised.
9)
Juhul kui pere ja/või lähikondsed on naasnud reisilt kõrge nakkuskordajaga riikidest, siis
last lasteaeda vastu ei võeta. Vabariigi valitsuse otsuse kohaselt kehtib 10-päevane piiriületuse järgne
liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes. Võimalus on asendada
liikumisvabaduse piirang kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine
mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlema
testi tulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu 10-päevase isolatsiooni perioodi
lõppu ära ootamata.
10)
Käskkirjas kirjeldatud piirangud, v.a huviringide tegevus lasteaia ruumides (käesoleva KK
punkt nr: 8), kehtivad kuni 10.01.2021 ning pikendatakse vastavalt vajadusele.
11)

Lasteaed järgib oma töös HTM-i, Terviseameti ja Viimsi Vallavalitsuse juhiseid.

/allkirjastatud digitaalselt/
Maie Roos
direktor

