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Sissejuhatus 

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja 

tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides. Plaani eesmärgiks on 

koroonaviirusest tingitud mõjude vähendamine ja lasteaia täieliku sulgemise vältimine. 

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus, mis tuvastati 

esmakordselt detsembris 2019 Hiinas. Koroonaviirus levib silmale nähtamatute piiskadega, mida 

nakatunud inimene levitab hingates, rääkides, köhides või aevastades. Samuti levib viirus pindade 

kaudu, mida nakatunud inimene on puudutanud või millele on nakkusega piisakesed sattunud. Viirus-

osakesed võivad suletud ruumis lennata kuni 2 meetri kaugusele. Toatemperatuuril ja 40% suhtelise 

niiskuse juures säilib viirus kuni 4–5 päeva. Mida kõrgem on temperatuur ja suurem suhteline niiskus, 

seda kiiremini viirus hävib. 

Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest: 

palavik, kuiv köha, väsimus, röga, hingamis-raskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu, peavalu. Kõige 

sagedamini esinevad palavik, köha ja hingamisraskused. Siiski, igal koroonaviirusesse nakatunud 

inimesel võivad olla erinevad sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii, et sümptomid on kerged või neid 

pole üldse ja inimene ise tunneb end täiesti tervena. 

Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva, keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii palju võib minna 

aega alates nakkuse saamisest kuni selleni, et inimene hakkab end haigena tundma ja tekivad 

esimesed sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene aga endalegi teadmata teistele nakkusohtlik. Enamik 

inimesi põeb koroonaviirust kergelt, aga eriti vanemaealistel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel võib 

haigus kulgeda raskemalt. 

Terviseamet kinnitab teadusuuringutele tuginedes, et lastel esineb täiskasvanutega võrreldes COVID-19 

haigust pigem harva. Euroopas olid ca 4% haigestunutest alla 18-aastased. Viimastest omakorda 

veerand olid alla 5-aastased, kolmandik 5–11-aastased ja ülejäänud 12–18-aastased. On tõestatud, et 

COVID-19 haiguse ülekandumine koolikeskkonnas lapselt lapsele on harv. Samuti on harva ette tulnud 

olukordi, kus COVID-19-sse haigestunud lapsed oleksid haigust edasi andnud täiskasvanutele. 

Täpsemalt saab lugeda Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse koostatud riskihinnangust: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/ files/documents/COVID-19-schools-transmission-

August%202020.pdf 

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed lasteaias: 

1) Lasteaia fuajees on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid  ja tualett-ruumides on olemas 

kätepesu vahendid ja personaalne käterätik mida iga nädal pestakse. 

2) Laste ja personali informeerimine kätehügieeni vajadusest. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja 

seebiga vähemalt 20 sekundit. Kui kätepesu võimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 

70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit. Noorematele lastele tuleb õige kätepesu 

tehnika praktiliselt ette näidata.  

3) Inimestevaheliste kontaktide vähendamine on olulise tähtsusega, vähendada erinevate gruppide 

kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/%20files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/%20files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
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maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult või õues. Välisreisid ja rahvusvahelised 

üritused on soovitatav edasi lükata. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb 

jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Lasteaial on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist 

tulnud laps koju. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab 

Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-

kohtaeuroopast-saabujatele. 

4) Lasteaias tagada kvaliteetne ventilatsioon ning regulaarne ja piisav tuulutamine (vähemalt 15 

minutit). 

5) Igapäevase märgkoristuse korraldamine, koristamisel pesta erinevad pinnad (pingid, lauad, 

ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimisvahenditega. 

6) Laste juhendamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse või köhatatakse, siis tuleb katta 

oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel 

käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.  

7) Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Õpetajatel on 

õigus saata haigusnähtudega laps koju. 

 

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid 

Amet Kontakttelefon 

Direktor 
Aivi Lepp 
 

58234099 

Õpetaja 
Merle Martinson 
 

 
5156128 

Paide linna 
kriisikomisjoni esimees, 
linnapea 
Priit Värk 
 
Abilinnapea, komisjoni 
aseesimees 
Siret Pihelgas 

 

 
 
58053895 
 
 
 
5188123 

 

 

https://vm.ee/et/%20teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/%20teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele
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Teabevahetuse korraldamine 

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-

aadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Lasteaia õppetöö korralduse 

päevakohane info on infosildina väljas lasteaia väraval või välisuksel. 

Teabevahetuse korraldab lasteaia juht, kes määrab kommunikatsiooni (va meediapäringud) kontaktisiku 

ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga, lastega ja vanematega. Lasteaia juht 

koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning 

sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Kommunikatsiooni kontaktisik koostab, edastab ja 

vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, 

lihtsus, ajakohasus ja nähtavus. 

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes annab lasteaia pidajaga või Terviseametiga 

kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab lasteaia juht  oma asutuse meediasuhtlusest 

(intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) kriisikomisjoni kontaktisikut – Priit Värk, 58053895.  

COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht kindlasti ka haridusametit. 

 

Õpilase või töötaja haigestumine 

• Lasteaias haigestunud laps või töötaja peab koheselt koju minema. Haigestunud töötaja teavitab 

haigestumisest juhtkonda, haigestunud lapse puhul pöördub õpetaja juhi poole, kes teavitab Paide linna 

kriisikomisjoni ja lapsevanemat. Lapse puhul tuleb kutsuda vanem lapsele koheselt järele. Kui lapse 

terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.  

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

• Laps, tema vanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud 

kinnitust.  

• Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla 

delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 

• Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 

diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil 

lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma 

koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed 

võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel 

tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.  

• COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema 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 

soovitustele. 

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

nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.  
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• Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb 

72 tunniks sulgeda kogu hoone.  

• Kui rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks 

nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta 

endiselt isolatsiooni. 

• Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad kaheks 

nädalaks distantsõppele. 

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps: 

• elab samas majapidamises COVID-19 haigega;  

• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem 

kui 2 meetri kaugusel;  

• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale 

köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);  

• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem 

kui 2 meetri kaugusel;  

• on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:  

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,  

- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust 

tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on 

tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna 

epidemioloogilisest olukorrast.  

Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse 

läbiviimist ning inimeste tervise-uuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist. 

Sama seadus ütleb, et haridusasutuse pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, 

kooskõlastades selle Terviseametiga. 

Tegevuskava 

 Roheline 

stsenaarium  

Kollane stsenaarium  Punane stsenaarium  

Juhtimine(reeg

lid 

kriisiolukorras) 

• Lasteaia juht 

koos 

pedagoogilise 

meeskonnaga 

hindab lähtuvalt 

olukorrast riske ja 

• Lasteaia juht kutsub kokku 

kriisimeeskonna. 

• Kriisimeeskonna (juhtkonna) 

koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt 

asutuses või veebikoosolekutena. 

• Kriisimeeskonna 

koosolekud toimuvad 

igapäevaselt 

veebikoosolekutena.   

• Kriisimeeskond jagab 

infot ning määrab 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020007?leiaKehtiv
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vajadust kokku 

kutsuda 

kriisimeeskond.  

•Kriisimeeskond 

vaatab üle asutuse 

kriisiplaani (sh 

töökorraldus, 

infoliikumine, 

asendamine jm) ja 

vajadusel 

ajakohastab seda 

lähtuvalt 

nakkusohust ning 

paneb paika 

vastutuse 

hierarhia (rollid). 

• Kriisimeeskond otsustab info 

liikumise, töökorralduse ning millised 

tööülesanded on prioriteetsed 

lähtuvalt riiklikest ja linna 

hädaolukorra korraldustes. 

tööülesandeid lähtuvalt 

riiklikest ja linna 

eriolukorra 

korraldustest. 

Personal 

(töötamine, 

asendused, 

koolitused, 

riskirühmad jne) 

• Terviseameti soovituste (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus vm) 

järgmine. 

• Lasteaias 

kinnitatud 

kriisiplaani 

järgimine 

(asendamine, info 

liikumine).  

• Lasteaia juht 

loob töötajatel 

valmisoleku 

kriisiajal täita teisi 

tööülesandeid.  

• Isolatsiooni 

jäämine vastavalt 

PPA infole.  

• Kriisimeeskond suunab võimaluse 

korral riskirühmad kodudesse.  

• Tööülesannete ümberjagamine 

vastavalt kriisiaja vajadustele. 

• Koosolekud/nõupidamised toimuvad 

veebipõhiselt. 

• Koolitused tühistatakse või 

osaletakse veebipõhiselt  

• Isolatsiooni jäämine vastavalt PPA 

infole. 

•Koosolekud/nõupidamis

ed toimuvad 

veebipõhiselt. 

• Koolitused tühistatakse 

või osaletakse 

veebipõhiselt. 

• Isolatsiooni jäämine 

vastavalt PPA infole. 

Õppetöö 

korraldus 

• Lasteaias osalevad õppetöös vaid terved lapsed ja töötajad.  

• Lasteaias järgitakse üldisi hügieenireegleid ja Terviseameti kehtestatud nõudeid. 

• Lasteaia õppetöö 

korraldus on 

tavapärane, kuid 

muudetud on 

lasteaia  

päevakava. 

Lasteaia 

päevakavas on 

• Lasteaia õppetöö korraldus on 

paindlik, et tagada esmatähtsate 

hügieeninõuete ning riiklike ja linna 

piirangute (nt distantsi hoidmine, 

ruumide 50% täituvus, 2+2 reegel 

vm) täitmine.  

• Osalise kontaktõppe korral 

• Lasteaed lähtub 

õppetöö korraldamisel 

VV eriolukorra 

korraldustest.  

• Lasteaed on üldiselt nö 

distantsõppel. 

• HEV õpilastele 
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tagatud aeg 

lasteaeda 

sisenejate 

hügieeninõuete 

tagamine, rühma- 

ja tööruumide 

õhutamiseks 

(vähemalt 15 

minutit), pindade 

puhastamiseks jm 

vajalik. 

• Esimesel nädalal 

räägitakse rühmas 

hügieeninõuete 

täitmise reeglitest 

ja üldistest 

lasteaias 

kehtestatud 

reeglitest, 

sõlmitakse 

kokkulepped 

nende täitmiseks.  

• Ühiskasutatavate 

ruumide 

(rühmaruum, 

võimla jm) 

kasutamisel tagab 

personal 

puhveraja 

puhastamiseks ja 

tuulutamiseks 

(vähemalt 15 

minutit). 

• Õppeaasta 

alguses 

korraldatakse 

lastevanematele 

infokoosolekud, 

kus tutvustatakse 

koroonaviiruse 

leviku tõkestamise 

meetmeid ja 

võimalusi laste 

toetamiseks 

toimuvad kontakttunnid 

vajaduspõhiselt väikestes rühmades 

hajutatud päevaplaani alusel. 

• Hea ilma korral toimuvad tunnid 

õues. 

• Hariduslike erivajadustega lapse 

õppe korraldamise viisi üle otsustab 

lasteaed, konsulteerides vajadusel 

haridusameti ja piirkonna Rajaleidja 

keskusega, et leida õppe 

korraldamiseks eelistatult üldisele 

korraldusele võimalikult sarnane viis.  

• Lasteaed hoiab regulaarset, 

vajaduspõhise sagedusega kontakti 

kõigi HEV õpilaste ja nende 

vanematega. 

(määratud eritugi ja 

tõhustatud tugi) on 

tagatud kontakttunnid 

lasteaias või kodus 50% 

ulatuses õppetööst.  

• HEV õpilased saavad 

50% ulatuses 

distantsõppeks vajalikud 

õpiülesanded ja 

konsultatsioonid 

elektrooniliste 

sidevahendite kaudu, 

nende puudumisel 

paberkandjal õpetaja 

poolt määratud ajal ja 

korras.  

• Lasteaed hoiab 

regulaarset, 

vajaduspõhise 

sagedusega kontakti 

kõigi HEV õpilaste ja 

nende vanematega.     

• Mängu- ja 

spordiväljakud on 

suletud. 
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distantsõppel. 

Hügieen ja 

isikukaitsevahe

ndid 

 

 

• Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid 

nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine 

ning pindade sage ja tõhus puhastamine.  

• Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte antiseptika ja pesu). 

• Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja muud personali.  

Haldus ja 

korrashoid 

(hoone 

kasutamine ja 

koristamine 

jms) 

 

 

 

• Lasteaia fuajees on tagatud desovahendid kätehügieeniks, tualettruumides on 

olemas kätepesu vahendid ja ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid. 

• Lasteaia juht määrab koristamise eest vastutava isiku. 

• Lasteaia koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest. Lasteaia üldruumide 

(koridoride) koristamine sõltuvalt kasutuse intensiivsusest, minimaalselt 1x päeva 

jooksul. 

• Lasteaias kasutatakse vahetusjalatseid. Peale laste saabumist lasteaeda 

teostatakse sissepääsupiirkonnas ja garderoobis märgpuhastus. 

• Piiratakse võõraste isikute pääs lasteaeda. 

 

Soovituslikud näidistegevused rollide kaupa 

 Roheline stsenaarium  Kollane stsenaarium  Punane stsenaarium  

Lasteaia 

juht 

• Tagab kriisiplaani 

valmimise lähtuvalt linna ja 

riigi juhistest 15.09.2020 ja 

erinevatele osapooltele 

tutvustamise. 

• Rakendab kriisiplaani, tagab selle täitmise asutuses. 

 

• Koos juhtkonnaga hindab 

lähtuvalt olukorrast riske ja 

vajadust kokku kutsuda 

kriisimeeskond. 

• Juhib kriisimeeskonna tööd. 

 

• On tööajal kättesaadav. 

 

• On kättesaadav vajadusel 

ka väljaspool tööaega. 

• On kättesaadav 24/7. 

• Hindab lasteaia  

territooriumi kasutamise 

piiramise vajadust ja 

võimalusi, korraldab 

haigustunnustega isikute 

territooriumilt välja saatmise. 

• Piirab vajadusel 

juurdepääsu lasteaia 

territooriumile, korraldab 

haigustunnustega isikute 

territooriumilt välja 

saatmise. 

• Sulgeb juurdepääsu 

lasteaia territooriumile. 

• Lepib kokku infojagamise • Juhib infovahetuse korraldamist asutuse sees ning 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf
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reeglid (meediaga 

suhtlemine, huvigruppide 

informeerimine, korralduste 

andmine jms) ja 

suhtluskanalid, et tagada 

lasteaia kodulehe jt 

infokanalite aja- ja 

asjakohasus. 

lasteaia kodulehe jt infokanalite aja- ja asjakohast 

täitmist. 

• Korraldab isikukaitsevahendite kättesaadavuse ning kasutamise vastavalt reeglitele. 

• Korraldab võimalused ja 

vahendid personali 

kaugtööks ning laste nö 

distantsõppeks. 

• Jälgib kaugtöö 

rakendamist. 

• Jälgib/kontrollib 

kaugtöö rakendamist. 

• Korraldab laste toitlustamist 

lähtuvalt olukorra 

soovitustest ja 

päevaplaanist. 

• Korraldab ringi laste toitlustamise lähtuvalt muutunud 

olukorra reeglitest ja soovitustest. 

• Kaardistab riskikohad 

personali koosseisus ning 

võimalikud täiendavad 

tööülesanded. 

• Peab töötajatega 

läbirääkimisi valmisolekust 

vajadusel täita teisi 

tööülesandeid. 

• Vajadusel korraldab koostöös  personaliga võimalikud 

täidavad tööülesanded. 

Õpetaja ja 

õpetaja abi 

 

• Kraadib ennast enne lasteaeda minekut kodus ja haigena 

lasteaeda ei lähe. 

• Jälgib laste arengut ja toimetulekut lasteaias, tervislikku 

seisundit, hügieenireeglite järgimist ning vajadusel sekkub. 

• Järgib lasteaias kokku lepitud reegleid ja 

õppekorralduslikke kokkuleppeid ning jälgib nende täitmist 

teiste poolt ja vajadusel sekkub  

• Õpetaja abi tagab rühmaruumi õhutamise ja korraldab 

pindade puhastamise vastavalt kokkulepitud reeglitele. 

• Jälgib, et rühmaruumis oleks olemas vajalikud vahendid 

hügieenireeglite täitmiseks. Vajadusel teavitab varakult 

nende otsasaamisest vastutavat isikut. 

• Päeva jooksul tekkivate terviseprobleemide puhul annab 

õpetaja sellest kohe teada vanematele ja juhtkonnale.  

Õpetaja korraldab 

punase stsenaariumi 

rakendamisel esimesel 

võimalusel (hiljemalt 

esimesel rakendamise 

nädalal) on-line 

infokoosoleku 

lastevanematele, kus 

tutvustab põhjalikult 

edasist korraldust ning 

sõlmitakse omavahel 

vajalikud kokkulepped 

(edasine infovahetus, 

küsimuste korral 

pöördumine, info 

leidmine). 

• Edaspidi toimuvad 
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• Võtab lapsevanemad vastu Lasteaia välisuksel ja 

kontrollib, et kõik külalised desinfitseeriksid käed.  

• Oluline ajaplaneerimine – tagasiside, kontakttunnid, 

individuaalsed konsultatsioonid ka vanematele. 

• Distantsõppe korral peab olema võimalus 

videokohtumiseks. 

lastevanemate on-line 

koosolekud vähemalt iga 

3 nädala tagant.  

 

 

Lapsevanem 

ja  laps 

• Kraadib last enne lasteaeda minekut kodus ja haigena 

lasteaeda last ei too. 

• Täidab lasteaias kokkulepitud reegleid. 

• Võtab teadmiseks, et minu käitumine mõjutab kõikide 

heaolu. 

• Lasteaeda sisenedes peseb käed sooja vee ja seebiga, 

vanem kasutab desovahendeid.  

• Enne söömist peseb kindlasti käed.  

• Ruumist väljudes puhastab oma töölaua vastavalt 

kokkulepitud korraldusele.  

• Püsib kodus! 

 

 

COVID-19 lisamaterjalid 

• Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:  

https://www.kriis.ee/et 

 

https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc 

 

https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport 

• Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised 

Terviseameti COVID-19 käitumissoovitused jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetele: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf

 

 

 

https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf

