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Eralasteaed Pääsupoeg tegevuskava juhend eriolukorrast väljumisel 

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis edasi tervishoiualane hädaolukord. Kehtestatud riiklikud 

Terviseameti meetmed kehtivad korralduse muutmiseni. Vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga 

kahe nädala tagant. 

Eralasteaed Pääsupoeg avab 18.05.2020 Pääsupoeg 1 ja Pääsupoeg 2 majad. Alljärgneva 

tegevuskava juhised on täitmiseks kõikidele lastevanematele ja töötajatele. 

 Lasteaed on avatud 7.30-18.00. Kõik rühmad on valmis lapsi vastu võtma. Võimaluse 

korral soovitame lapsel olla veel kodus. 

 Lapsevanem kinnitab allkirjaga last lasteaeda tuues, et: Tema laps on TERVE (ei ole 

köha, nohu, palavikku ega muid haigusnähte). 0-tolerants haigusnähtudele! Pereliikmetel 

ei ole ülemiste hingamisteede sümptomeid. Peres ei ole tuvastatud COVID-19 viirust 

viimase 14 päeva jooksul. Teadaolevalt ei ole pere kokku puutunud koroonahaigega. 

 Lapse või pereliikme haigestumisest koroonaviirusesse palume koheselt teatada. 

 Haigustunnustega lapsevanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla. 

 Päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt 

järele tulema. 

 Lapsevanem annab väravakellaga märku lapse/enda tulekust. 

 Õpetaja võtab lapse hommikul vastu õues ning annab lapse õhtul vanemale üle taas õues. 

 Täiskasvanute omavahelisi lähikontakte tuleb vältida, hoiame vesteldes distantsi 2m. 

 Lapsevanem toob lapse aegsasti enne hommikusööki, et laps saaks pesta käed ja 

rahulikult järgida vajalikke hügieenireegleid. Hommikusöök on kell 9.00. 

 Laste tegevused toimuvad peamiselt õues (õppemängud, liikumine, matkad, muusika jm). 

 Vihmase ilma korral toimuvad tegevused toas või katusega terrassil. 

 Ruumides ja õuealal viibitakse soovituslikult rühmade kaupa eraldatult nii palju, kui see 

on võimalik liitrühma puhul (õed-vennad). 

 Eriolukorrast väljumise perioodil on väga oluline, et oleme üksteise vastu hoolivad ja 

ausad haigusnähtude märkamisel ja haigestumisest teatamisel. Paraku ka üks 

haigestumisjuhtum lasteaias toob kaasa lasteaia sulgemise ja karantiini töötajatele ning  

peredele. 

 Õppetegevus jätkub  jaanipäevani (üks kuu kauem), et kinnistada distantsõppel saadud 

teadmisi. Lastele kes viibivad veel kodus jätkub distantsõppe materjalide saatmine.  

 Koolieelikute lõpupeol on osalejate arv piiratud. Rühmaõpetajad edastavad täpsema info. 

 Lasteaed järgib Terviseameti juhiseid. Maski kandmine lasteasutuses ei ole vajalik, kuid 

kui selle kandmine annab töötajale turvatunde, siis on tal õigus töökeskkonnas maski 

kanda. Lasteaia mänguala ja ruumide puhastus ning desinfitseerimine toimub vastavalt 

Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele. 

 Lapse lasteaeda tulekust/puudumisest teatab lapsevanem eelmisel päeval hiljemalt kell 

17.00 meiliaadressile: p1@paasupoeg.ee või  p2@paasupoeg.ee 

Eralasteaed Pääsupoeg direktor 

mailto:p2@paasupoeg.ee
mailto:p2@paasupoeg.ee

