TALLINNA KIISA 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

1.

Laste vastuvõtt

Kokkulepped lasteaias (01. juuni – 31.08.2020).
•

•
•

•

2.

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

•

•

Lasteaeda võetakse vastu ainult terved lapsed. Laste tervislik
seisund (sh respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu)
vaadatakse üle vastuvõtmisel, vajadusel kraaditakse lapsi
kontaktivaba termomeetriga.
Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud
COVID-19 haigus, ei tohi lasteaeda tuua.
Juuni ja juuli kuus ei ole lastevanemate ja võõraste (va lasteaiale
teenust osutavad hooldusettevõtted) hoonesse sisenemine
lubatud. Lapsi võetakse juuni ja juuli kuus vastu õues või
välistrepil. Vanematega suhtlemisel jälgitakse võimalusel 2 + 2
nõuet.
Augusti kuus otsustab hoonesse sisenemise vajaduse üle
lasteaia juht. Vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid
tervisekaitse ja hügieeninõudeid (käte desinfitseerimine).
Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias
on esmatähtsad:
- hügieen (sage kätepesu ja kuivatamine ühekordsete
paberrätikutega, aevastamine varrukasse või paberrätti,
pealt avatud paberikorv);
- töötav sunventilatsioon;
- ruumide piisav tuulutamine (suveperioodil pidev
tuulutusasend);
- ruumide ja pindade tõhus puhastamine (igapäevane
ruumide märgkoristus, enamkasutatavate pindade ja
mänguasjade (liigsed mänguasjad on ära pandud, koduseid
mänguasju (va kaisuloom) lasteaeda ei tooda) ning
tualettruumide sisustuse ja pindade desinfitseerimine,
üldtualettide, koridoride, sisetreppide, ukse- ja aknalinkide
igapäevane desinfitseeriva vahendiga puhastamine);
- õuevahendite puhastamine desinfitseeriva vahendiga enne
nende kasutamist;
- sotsiaalse distantsi hoidmine (täiskasvanutel 2+2 nõue,
lapsed võimalikult hajutatud).
Laste vastuvõtmisel on õpetajatel võimalik kasutada
isikukaitsevahenditena kaitsemaski ning ühiste esemete või
pindade kasutamisel ühekordseid kaitsekindaid. Kaitsemaski
kasutamisel
tuleb
lähtuda
selle
kasutusajast
ja
kasutustingimustest. Enne isikukaitsevahendite paigaldamist
tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt
kestvusega 20 sek), peale kasutamist tuleb isikukaitsevahend
nõuetekohaselt eemaldada, vältides kokkupuudet saastunud
pindadega ning
käed pesta sooja vee ja seebiga või
desinfitseerida antiseptilise lahusega (kui ei ole võimalik pesta).
Käsi kuivatatakse ühekordsete paberrätikutega.
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•

•

3.

Rühmade
komplekteerimine

•

•
4.

Õppe- ja
kasvatustöö

•

•

•
•
•
5.

Toitlustamine

•
•
•

6.

Kommunikatsiooni
juhtimine

•

•

•
•

7.

Uute laste
vastuvõtmine ja
harjutamine
lasteaiaga

•
•

Respiratoorsete haiguste sümptomitega töötajad tööle ei tule
vaid pöördub perearsti poole töövõimetuslehe saamiseks.
Töötajad, kelle lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus,
ei tohi tööle tulla.
Lasteaias haigestunud töötaja või lapse puhul järgitakse
20.03.2020 juhist „Tallinna Kiisa Lasteaia käitumisjuhis, kui
lasteaed tuvastab, et tema töötaja on nakatunud COVID-19
viirusesse või tal esinevad viiruse tunnused“ ja tegutsetakse
vastavalt 18.03.2020 kinnitatud lasteaia hädaolukorra plaani
lisale „Nakkusoht lasteaias“.
Lasteaias kollektiivpuhkust ei ole, töötajad on puhkusel libiseva
ajakava alusel . Alates 15. juunist kuni 24. augustini töötavad
suverühmad, suverühmade arv tuleneb
lastevanemate
vajadustest suviste lasteaiakohtade järele.
Võimalusel välditakse eri rühmade omavahelisi kokkupuuteid,
lasteaia treppe kasutatakse läbimiseks ühe rühma kaupa.
Õpetajad selgitavad jätkuvalt lastele hügieenireegleid, teistega
distantsi hoidmise vajalikkust ning näitavad ette, kuidas käsi
õigesti pesta.
Üldkasutatavates ruumides (muusika- ja võimlemissaal) õppeja kasvatustegevusi ei toimu. Muusika- ja liikumistegevused
viiakse läbi õues, vihmase ilma korral rühmaruumides.
Huvitegevusi ning rühmade ühisüritusi ei toimu.
Logopeed tegeleb iga lapsega individuaalselt, peale lapsega
tegelemist õhutatakse ruum ning desinfitseeritakse pinnad.
Viibitakse võimalikult palju õues, rakendatakse õuesõpet.
Õueala on jagatud osadeks, igal rühmal on oma ala.
Toitlustamise korraldamisel (toidu valmistamine, serveerimine)
järgitakse lasteaia enesekontrolli plaanis sätestatud nõudeid.
Toiduga kokku puutuvaid ning enamkasutatavaid pindu
puhastatakse ja desinfitseeritakse tavapärasest sagedamini.
Jälgitakse, et lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopse, tasse,
lusikaid lm söögiriistu. Vee joomisel kasutab iga laps
individuaalset jooginõud, mis läheb koheselt peale joomist
nõudepessu.
Info, mis on seotud lasteaia toimimisega (töökorraldus,
kehtivad reeglid jms) edastatakse juhtkonna poolt
lastevanematele e- kirjaga rühmalistide kaudu. Personalile
edastatakse info nii suuliselt kui ka e-kirjaga töötajate gruppide
listide kaudu.
Lapsevanematel on olemas võimalus pöörduda info saamiseks
või tagasiside andmiseks lasteaia juhtkonna poole telefoni või
e-kirja teel, samuti suuliselt, arvestades 2+2 nõuet.
Kiireks infovahetuseks on asutuse juhi mobiiltelefon, mille
number on lasteaia kodulehel.
Personali kommunikatsioon toimub suuliselt 2-2 nõuet
arvestades, e-kirja , telefoni ja lasteaia sisetelefoni teel.
Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi.
Laste vastuvõtmine ja lasteaiaga harjutamine toimub järkjärguliselt. Lapsega võib hajutamise ajal kaasas olla ainult üks
terve vanem.
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8.

Asenduslasteaeda
tulevad lapsed

•
•

9.

Laste kojuminek

•

•
•

Uued lapsevanemad lubatakse (lapsevanema soovil) lasteaia
hoonesse lapse lasteaiaga harjutamise esimestel päevadel.
Lasteaia rühmaruumidesse, arvestades ruumide suurust,
lubatakse korraga kuni 8 lapsevanemat. Vanemad arvestavad
lasteaias kehtestatud reeglitega (hügieen, 2+2 nõue).
Lasteaia suverühma tulevatele lastele ja lapsevanematele
kehtivad kõik lasteaias kehtestatud töökorralduslikud reeglid.
Suverühma tuleva lapse vanem tutvub eelnevalt lasteaia
töökorraldusega ning kinnitab, et kohustub lasteaias kehtivat
korda järgima.
Lapsed antakse vanematele üle õues, vihmase ilma või
erijuhtumite korral välisuksel. Kui lapsed ei ole veel õue
jõudnud, siis teatab vanem oma tulekust õpetajale telefonitsi
ning rühma töötaja toob lapse välistrepile.
Lapsele järgi tulnud lapsevanem ei jää õuealale lapsega koos
mängima.
Lapsevanema ja õpetaja vaheline suhtlus toimub 2+2 nõuet
järgides.
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