18. novembri vallavalitsuse istungil arutati COVID-19 pandeemiaga
seonduvat ja võeti vastu ühtlustavad soovitused vallavalitsuse allasutuste
tarvis

Raamatukogud
Tähelepanu pöörata:
raamatukogu siseruumides ja väljaandeid ning tehnikat kasutades on
külastajale tungivalt soovituslik kanda kaitsemaski (võib olla ka ise
tehtud);
raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid
(ekraan, klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda;
külastajatele avatud ruume tuulutada vähemalt üks kord tunnis ja 15
minuti jooksul;
raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse
mitte lubada, sellest teavitada külastajaid oma veebilehel ja
sotsiaalmeedia kanalites;
Koolieelsed lasteasutused
Tähelepanu pöörata:
-

lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi;

-

lasteaias töötavad ainult terved töötajad;

laste üleandmine toimub hajutatult, võimalusel väljaspool lasteaia
ruume;
lapse haiguse kahtluse korral mõõdetakse (kontaktivaba
termomeetriga) kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult
ja teavitatakse vanemat;
-

lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata;

lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkustohutuse meetmetest:
rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja

desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse
läbi õues;
kodust kaasa võetud mänguasju mängimiseks ei kasuta, hoitakse
lapse kapis;
soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus
osalevad lapsed ja töötajad, kes igapäevaselt kokku ei puutu;
COVID-19 positiivse testi tulemuse saanud vanem teavitab sellest
lasteaeda ja jätab lapsed koju.
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID
-19/juhend_lasteaedadele_15.11.20.pdf
Juhised Rahvamajadele 18.11.2020
Alates 16.11.2020 on lubatud avalikud üritused, kus kehtib siseruumides 50%
täituvuse nõue. Antud arvu all ei mõelda üritusega seotud töötajaid, esinejaid
jne, vaid publikut või osalejaid.
Väljaspool statsionaarsete istekohtade ala võivad koos viibida ja liikuda kuni 10
isikut, hoides teistest vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad.
Ürituse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ning
desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Korraldajad
tagavad osalejatele võimalused käte desinfitseerimiseks (vähemalt väljaspool
WC ust ning ürituse alale või ruumi sisenemisel ja väljumisel) ja pesuks. Lisaks
asetada käte desinfitseerimisvahendid külastajate liikumisteedele nähtavasse
kohta. Kindlasti peaksid desinfitseerimisvahendid olema (järskude) treppide
juures, mille puhul on käsipuust kinnihoidmine vältimatu, samuti toitlustuse
pakkujate juures. Samuti tagab korraldajad maskide kasutamise avalikel
koosolekutel ja üritustel. Korraldaja varustab sündmuse territooriumi piisava
mahutavusega, kontaktivabalt avatavate ning lihtsasti tühjendatavate
prügikastidega.
Rahvamajad peavad alates esmaspäevast, 16. novembrist sulgema kohapeal
viibivatele külastajatele oma uksed südaööst kuni kella 6-ni hommikul.
Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja
eeskirjadest teavitada nii
piletimüügil, broneerimisel kui ürituse
alale
sisenemisel.
Teavitust
tuleb
teha
asutuse
erinevate
kanalite
kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena
asutuses kohapeal, s.h välisustel.
Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad
inimesed) vältida sündmustel osalemist. Soovituse täitmise eest vastutab
eelkõige iga inimene ise, hinnates enese tervislikku seisukorda.

Piletimüük tuleb võimalikult suurel määral viia internetipõhisele eelmüügile
ning tagada maksimaalselt võimalust tuvastada tegevuses osalevad isikud ning
nende istekoht tegevuse toimumise ajal. Nimetatud meetmed on vajalikud
olukordadeks, kui tegevuses on osalenud COVID19 positiivne isik ning on
vajadus selgitada välja tema lähikontaktsed. Registreerida üritusel osalejad.
Võimalusel kasutada selleks elektroonset eelregistreerimist või selle võimaluse
puudumisel registreerida osalejad koha peal.
Tagada võimalikult kontaktivaba, minimaalsete järjekordadega ning ohutu
distantsiga pääsmete
Sündmuse toimumise paiga sissepääs avada piisava ajavaruga lähtuvalt
prognoositavast publiku hulgast (vähemalt 30 minutit enne ürituse algust), et
tagada külastajate reeglitele vastav sisenemine, sh distantsi hoidmise võimalus.
Võimalusel kasutada inimeste saabumise ja lahkumise ajastamist määrates piletil
kindel saabumisaeg, korraldada inimeste ruumidest või ürituse alalt lahkumine
ridade, sektorite kaupa või muu süsteemi abil.
Publikule selgete juhiste tagamiseks korraldaja nummerdab või määratleb
mõnel muul üheselt mõistetaval viisil istekohad.
Toitlustamisel ja alkoholimüügil lähtuda tingimustest, mis sel perioodil
toitlustussektorile rakenduvad.
Kontroll sissepääsul. Korraldada töö nii, et külastajatel on järjekorras võimalik
hoida distantsi.
Korraldaja tagab tualettide regulaarse koristamise (sh ürituse ajal) ning
voolava vee, seebi, käte kuivatamiseks paberrätikute ja jalaga avatava
jäätmekonteineri ürituse alal. Ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti katsutavaid
pindasid (sh kaardimakseterminali klaviatuur, müügikassa, kuvar, klaviatuur jm
müügikohtade aparatuur, WC inventar) märgpuhastada iga 2-4 tunni järel.
Paigutada kõik teenused (toitlustus, infopunkt jm) ürituse alal võimalikult
hajutatult, et osalejatel oleks võimalikult vähe põhjust üksteise lähedal seista.
Kui asutusel on riidehoid, siis mõelda läbi selle kasutamise kord. Lubatud on nii
teenindajaga kui ka iseteenindusega garderoob. Korraldaja peaks tagama, et
garderoobis oleks desinfitseerimisvahendid ja ei tekiks järjekordi.
Garderoobitöötaja peaks kasutama kaitsekindaid ning vajadusel ka maski ja
regulaarselt pesema või desinfitseerima käsi.
Korraldaja tagab, et publiku ja esinejate vahele jääv ala oleks
piisav nakkusohutuse tagamiseks.
Korraldaja tagab esinejatele eraldi ala isiklike asjade ja esinemiseks vajalike
esemete hoiustamiseks, samuti sanitaartingimustele vastava esinemiseks
ettevalmistamise (riietevahetus, grimm) ala ning tualetid.
Korraldaja tagab laval olevate ühiskasutatavate esemete puhastamise /
desinfitseerimise enne ja pärast iga esinejat (kui esitus seda võimaldab).
Korraldaja tagab, et publikualal olevad tehnilised üksused (näiteks heli- ja
valguspult) on selgelt märgistatud ja publikust piiretega eraldatud, et vähendada
nakkuse võimalust.

Publiku kohtumised esinejatega (tänamine, lillede andmine, autogrammide
jagamine vmt) on lubatud kui kohtumist ja nimetatud tegevusi on võimalik
korraldada kontaktivabalt või inimeste kogunemist piirates.
Korraldajad, kes on plaaninud kaasata sündmustele välisriigi kodanikest
esinejaid või osalejaid lähtuvad otsuste tegemisel Eestis ja välisriigis kehtivatest
piirangutest, mis on kehtestatud inimeste liikumisele, ja liikumisega seotud
reeglitest, näiteks karantiininõue.
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related
files/juhend_avalikud_uritused_13.11.2020_.pdf

