Lasteaia töökorralduse tegevuskava
01.06.-31.08.2020
Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel
Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti poolt antud
juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

1.

2.

3.

4.

Tegevused
Laste vastuvõtt

Kokkulepped lasteaias
• Lasteaeda võetakse vastu terveid lapsi.
• Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud
COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
• Lapsi võetakse vastu rühma välisuksel või õues.
• Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
• Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund
ja vajadusel kraaditakse. Haigussümptomite olemasolul on
õpetajal õigus laps koju saata.
• Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei
ole aktsepteeritud. Vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse
kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.
Laste ja töötajate
• Töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen
tervise kaitse
(regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav
(heakorra ning
tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
hügieeni tagamine,
• Kui töötajale pakub maski kasutamine turvatunnet, siis on
haigestumised jms)
tal õigus kaitsemaski kanda.
• Haigusnähtudega töötaja ei tohi tööle tulla.
• Kui töötajal ilmnevad tööl olles haigustunnused, siis ta peab
kasutama COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks
kirurgilist maski, teavitama haigestumisest juhtkonda ja
lahkuma lasteaiast esimesel võimalusel.
• Haigestunud laps isoleeritakse teistest lastest eraldi ruumi,
et vältida kontakte tervetega.
• Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja
desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:
https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid
Rühmade
• Rühmad komplekteeritakse suveperioodiks vastavalt
komplekteerimine
lapsevanema poolt esitatud andmetele läbiviidud küsitlust
arvestades.
• Lapsed liidetakse rühmades lähtuvalt eelnevast küsitlusest ja
arvestades perepõhisust.
• Komplekteeritud rühmade vahel ei toimu liikumist ja
kontakte.
Õppe- ja
• Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid (õige kätepesu,
kasvatustöö
teistega distantsi hoidmine jm) ning jälgivad
hügieenireeglitest kinnipidamist.
• Lasteaedades olevad saalid ei ole ühiskasutuses.
• Liikumistegevused toimuvad õues.
• Õppetegevused ja mäng toimuvad enamasti õues.
• Huvihariduse teenust lasteaias suvekuude perioodil ei
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osutata.
Valmistoit tuuakse lasteaeda teenusepakkuja poolt.
Toidu jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.
Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse toiduga
kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
• Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste tassi,
lusikat jm söögiriistu.
• Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogipudelit, kus on
peal lapse nimi.
Kommunikatsiooni Direktor Anne Orn, telefon 6356 810, e-post:
juhtimine
direktor@priisle.edu.ee
Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja
lapsevanemaid järgnevalt:
Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni kaudu;
• personal– suuliselt, telefoni ja personalimeililisti kaudu;
• lapsevanemad – e-posti, telefoni kaudu.
Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:
• juhtkond – suuliselt ja telefoni kaudu;
• lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel, e-posti kaudu.
Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:
• juhtkond- telefoni ja e-posti kaudu;
• õpetajad- suuliselt, telefoni ja rühma e-posti kaudu.
Lapsevanemaid teavitatakse töökorralduse muudatustest e-posti
kaudu, info edastab direktor.
Direktori puhkuse ajal 22.06.- 12.07.2020 on kontaktisik
õppealajuhataja Merike Narusk, telefon 6355 045,
priisle.lasteaed@gmail.com
Toitlustamine
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Uute laste
vastuvõtmine ja
harjutamine
lasteaiaga
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Asenduslasteaeda
minek,
asenduslasteaias
olek
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Laste kojuminek
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Uute laste vastuvõtmist alustatakse 17.augustist.
Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma õuealal
või toas väikestes gruppides, kokkulepitud ajakava alusel.
Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.
Asenduslasteaeda lähevad lapsevanema avalduse alusel
kohta soovinud registreeritud lapsed.
Lapsed viibivad asenduslasteaias neile määratud rühmas.
Asenduslasteaias viibides peetakse lastevanemate poolt
kinni asenduslasteaias kehtestatud reeglitest.
Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps
üle rühma välisuksel.
Lapsevanemad lahkuvad koos lapsega lasteaia õuealalt, et
vältida liigseid kontakte.
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