
LASTEAIA TÖÖ KORRALDAMINE alates 05.11.2021 

 

Hea lapsevanem 

 

 

Et me saaks hoida rühmad lahti ja pakkuda teile jätkuvalt lasteaiateenust, on 

vaja vähendada viiruse leviku võimalust lasteaias. Selleks on väga oluline, et me 

kõik hoiame kinni järgmistest reeglitest:   

 

● LASTEAEDA ON LUBATUD AINULT TÄIESTI TERVED LAPSED 

ilma ühegi haigusnähuta (nohu, köha, …). 

● Igasuguse haigusnähuga laps saadetakse koju ja seda võib hetkel 

otsustada lasteaiatöötaja. 

● Lastel mõõdetakse vajadusel kehatemperatuuri (kontaktivaba 

termomeetriga), saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult ja teavitatakse 

vanemat (kehatemperatuuri mõõdetakse, kui on kahtlus haigusele, mitte 

igal hommikul). 

● Majas see kannab lapsevanem maski.  

● Majas sees käib last toomas ja ära viimas üks inimene (lapsevanem, 

täiskasvanu, õde-vend, …). 

● Põnnide rühma lapsevanem võib majja siseneda peauksest, kuid peab 

kandma maski (last toob ja viib üks lapsevanem) ja annab lapse üle 

rühmaruumis. 

● Piilupartide ja Päikeseratta rühma lapsevanemad majja ei sisene (v.a. 

erikokkuleppel). 

● Piilupartide rühma lapsevanemad annavad lapse üle sisehoovis olevast 

rühmapoolsest uksest. 

● Päikeseratta rühma lapsevanemad annavad lapse üle sisehoovis olevast 

rühmapoolsest uksest. 

● Kui last toob (või viib) lasteaeda koolis käiv õpilane, siis ka tema lasteaia 

rühma- ja riietusruumi ei sisene.  

● Piilupartide ja Päikeseratta rühma lapsevanem helistab enne lapsele järele 

tulemist rühma, lasteaiatöötaja suunab lapse riietuma ja annab lapse 

vanemale üle välisuksel. 

● Lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkusohutuse meetmetest: 

rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja 

desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi 

viiakse läbi õues.  



● Võimlat, muusikaklassi ja sööklat ei kasuta samal ajal erinevate rühmade 

lapsed.  

● Kolmandate isikute kutsumine lasteaeda on viidud miinimumini. Kui 

selleks on vajadus, siis vastav inimene teeb kiirtesti enne lastega 

kohtumist ja kannab maski. 

● Ühisüritusi kooli osaga ei toimu. 

● Töötajad teevad enne tööpäeva algust kiirteste. 

 

AITÄH MÕISTVA SUHTUMISE EEST! 

PÜSIGE TERVED! 

 

UUED KEHTESTATUD KARATIINIREEGLID al. 01.11.2021: 

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või 

lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps. See tähendab, et 

koolieelses lasteasutuses lähikontakti sattunud lapse puhul tuleb jälgida tervist 

ja kui tal ei ilmne haigussümptomeid, tohib ta lasteaia õppe- ja kasvatustöös 

osaleda. Väljaspool asutust toimuvatest ühistegevustest tohib ta osa võtta pärast 

10 päeva möödumist lähikontaktist.  

Kui lähikontakt toimus väljaspool lasteasutust, näiteks kodus või huvitegevuses, 

tuleb jääda 10 päevaks karantiini. 

 

 

 


