
LASTEAEDADE TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA 07.08.2020 

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 vastu vaid terveid lapsi, kõik haigustunnustega (palavik, nohu, 
köha, halb enesetunne) lapsed saadame koju tagasi. 
* Lapsi võetakse vastu välisuksel. Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 
nõuet. 
* Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ja sellest 
lasteaiale teatatud, ei tohi lasteaeda tuua.  
* Lapsevanem toob lapse tema rühmale majja sisenemiseks määratud ukseni ja annab 
kella (I, II, III ja IV rühm ajutiselt kuni tagant trepi valmimiseni eesuksest). Naerupallid 
sisenevad oma uksest ja lapsevanem annab kella. Endla 17 maja lapsevanemad 
annavad samuti uksekella. 
* Lapsevanemad ja võõrad sisenevad lasteaia hoonetesse äärmisel vajadusel, 
kokkuleppel lasteaia personaliga. 
* Laste vastuvõtmisel kraaditakse vajaduse korral lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga. 
* Kui lasteaia personalil ei ole võimalik lapsele uksele vastu tulla, siis siseneb vanem 
majja, järgib kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõuded (käte desinfitseerimine, 
kilesussid) -reegleid. Toob lapse ise rühma või võtab õhtul rühmast võimalikult kiiresti. 
* Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on 
soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. 

2. Laste ja töötajate 
tervise kaitse  

* Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks on lasteaias esmatähtsad 
hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine, ruumide ja 
pindade tõhus puhastamine, mänguasjade puhastamine 1x nädalas. 
* Respiratoorsete haigusnähtudega lasteaia töötajad peavad jääma koju, pöörduma  
perearsti poole. 
* 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.  
* Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab andma kirurgilist maski, mis aitab 
takistada COVID-19 viiruse levikut ja lahkuma viivitamatult lasteaia ruumidest. 
* Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on töötajatele, 
lastevanematele on kättesaadavad desinfitseerimisvahendid ja kilesussid.  

3. Õppe- ja 
kasvatustöö 
 

*Lasteaia personal selgitab jätkuvalt lastele hügieenireegleid (teistega distantsi 
hoidmine, õige kätepesu jm) ning tagab hügieenireeglitest kinnipidamise.  
* Viibitakse võimalikult palju värskes õhus, sh korraldatakse võimalusel õppimine 
väljas.  
* Ühiskasutusel olevaid ruume tuulutatakse kahe laste grupi vahel. 

4. Toitlustamine 
 

*Toidu valmistamisel ja jagamisel järgida kõiki tervisekaitsenõudeid. 
* Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja 
toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini. 
* Vee joomiseks on lastel isiklikud veepudelid.  

5. Kommunikatsiooni 
juhtimine 

*Info, mis puudutab lasteaia toimimist edastatakse lasteaia juhtkonna poolt 
lastevanematele, personalile e-kirja teel ja suuliselt. 
*Rühmasisene kommunikatsioon toimub suuliselt, eLasteaed ELIIS´is  ja e-kirja teel. 
*Kiireks infovahetuseks on rühmatelefonid, kõikide rühmade numbrid kodulehel. 
*Direktor ja õppealajuhataja vahendavad Terviseameti ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi soovitusi vastavalt täiendustele personalile ja lapsevanematele.  



6. Uute laste 
vastuvõtmine ja 
harjutamine 
sõimerühmades 
 

*Sõime tulnud laste kohanemine lasteaiaga toimub enamasti august-september 
õuealal, rühmaruumidega tutvumine koos õpetaja ja lapsevanemaga individuaalselt. 
Lapsega võib harjutamise  ajal kaasas olla üks (terve) vanem . 
*Uued lapsevanemad lubatakse koos lapsega/lastega lastesõime hoonesse lapse 
lastesõime tulemise esimestel 5 päeval. 
*Lapsevanemad järgivad vastutustundlikult lastesõimes kehtestatud töökorraldust. 
* Endla 17  rühmaruumidesse arvestades ruumide suurust lubatakse korraga kuni 5 
lapsevanemat (harjutamisperioodil). 
*Lapsel võib olla siseruumides kaasa üks turvatunnet lisav mänguasi (vanem ise tagab 
puhtuse). 
*Sõimelaste kohanemine graafiku alusel, minimaalsete kontaktidega.   

7. Uute laste 
vastuvõtmine 
aiarühmades 

*Lapsega võib olla harjutamise ajal kaasas ainult 1 (üks) terve vanem. 
*Uued lapsevanemad lubatakse koos lapsega lasteaia hoonesse lapse lasteaeda 
tulemise esimestel päevadel. 
*Lasteaia rühmaruumidesse arvestades ruumide suurust lubatakse korraga kuni 5 
lapsevanemat. 
*Vanemad järgivad lasteaias kehtestatud töökorraldust. 
*Lapsel võib olla siseruumides kaasas 1 (üks) turvatunnet lisav mänguasi (vanem 
tagab puhtuse). 

8. Laste kojuminek 
 

*Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel või eeskojas. 
*Soovitame lapsevanemal viibida lasteaia territooriumil minimaalselt st soovituslikult 
palume vältida lastevanemate omavahelisi kontakte ja mängima jäämist lasteaia 
õuealal.  

 

 


