
RÕÕMUTAREKESE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020 

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja 
heaolu kaitseks. 
 

 Tegevused 
 

Kokkulepped lasteaias 

1. Laste vastuvõtt  • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi.  

• Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud 
COVID-19 haigus, ei tohi lasteaeda tuua.  

• Lapsi võetakse vastu õues või välisuksel. Vanematega 
suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.  

• Lastevanemad ja võõrad sisenevad lasteaia hoonetesse 
äärmisel vajadusel, kokkuleppel lasteaia personaliga. 

2. Laste ja töötajate 
tervise kaitse 
(heakorra ning 
hügieeni tagamine, 
haigestumised jms) 

• Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias 
on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), 
ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus 
puhastamine.  

• Respiratoorsete haigusnähtudega töötajad peavad jääma koju. 

• Kaitsemaski kasutatakse vajadusel, kasutamisel lähtutakse 
selle kasutusajast ja kasutustingimustest. Kui töötaja kuulub 
riskigruppi või talle pakub maski kasutamine turvatunnet, siis 
on tal õigus kaitsemaski kanda.  

• Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt 
pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek), 
seejärel paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale 
kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt 
eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning 
käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 
kestvusega 20 sek) või desinfitseerida antiseptilise lahusega kui 
ei ole võimalust pesta.  

• Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja 
desinfitseerimisvahendid on töötajatele ja lastevanematele 
kättesaadavad.  

• Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja  või laps peab kandma 
kirurgilist maski, see aitab takistada COVID-19 viiruse levikut. 

• Lasteaias on kokku lepitud ja ette valmistatud isolatsiooniruum, 
kuhu saab vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida. 
Isoleeritud lastele tagatakse järelevalve. 

3. Rühmade 
komplekteerimine 

• Suveperioodil on valverühmad, valverühmades on laste arv kuni 
20.  

4. Õppe- ja 
kasvatustöö 
 

• Lasteaia personalil tuleb jätkuvalt selgitada lastele 
hügieenireegleid (teistega distantsi hoidmine, õige kätepesu 
jm) ning jälgida hügieenireeglitest kinnipidamist.  

• Lasteaedadel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on 
soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada 
võimalusel õppimine väljas.  

5. Toitlustamine 
 

• Toidu valmistamisel ja jagamisel järgida kõiki 
tervisekaitsenõudeid. 

• Toitlustamisel tuleb puhastada ja desinfitseerida kõiki sagedasti 



puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest 
sagedamini. 

• Oluline on jälgida, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste 
joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks on lastel 
isiklikud veepudelid.  

• Heade ilmastikutingimuste korral toimub toitlustamine õues, 
väliplaviljonis.  

6. Kommunikatsiooni 
juhtimine 

• Rühmade nimekirjad (kontaktide leht) juhtkonnale, käepäraselt 
rühmapersonalile kiire info edastamiseks. 

• Vanemate nimekirjad outlook keskkonnas igal rühmal eraldi 
kiire info edastamsieks rühmade kaupa 

• E-kirjade vaatamine päeva jooksul korduvalt. 

• Direktor ja õppealajuhataja vahendavad Terviseameti ning 
Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi vastavalt 
täiendustele pesonalile ja lapsevanematele.  

7. Uute laste 
vastuvõtmine ja 
harjutamine 
lasteaiaga 
 

• Sõimest tulnud laste kohanemine lasteaiaga toimub enamasti 
august-september õuealal, rühmaruumidega tutvumine koos 
õpetaja ja lapsevanemaga individuaalselt. 

• Sõimelaste kohanemine graafiku alusel, minimaalsete 
kontaktidega.   

8. Asenduslasteaeda 
minek, 
asenduslasteaias 
olek 

• Lasteaed avatud kogu suveperioodi (valverühmad), hoolekogu 
küsitlus suvise kohavajaduse täitmiseks. 

9. Laste kojuminek 
 

• Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle 
välisuksel või eeskojas. 

• Soovitame lapsevanemal viibida lasteaia territooriumil 
minimaalselt st õuealal palume vältida lastevanemate 
omavahelisi kontakte ja mängima jäämist lasteaia õuealal.  

 

 


