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Seoses COVID-19 olukorraga Tartu Lasteaed Tähtvere juhised töö korraldamiseks 

lisaks 

 Vv, terviseamet, tlv juhistele ja korraldustele: 

 

 

Hommikul laste vastuvõtt: 

o  Rühmatöötajad, eeskätt õpetaja, võtavad hommikul lapse lapsevanemalt vastu õues ja 

õhtul annavad lapse lapsevanemale üle õues. Päris esimest korda lasteaeda saabuva 

lapse vanemaid siseruumidesse traditsiooniliselt tutvumiseks ja harjutamiseks ei ole  

lubatud. Samuti ei ole lapsevanematel lubatud jääda lasteaia õuealale peale lapse 

üleandmist rühmatöötajale (aluseks Tartu linna kriisimeeskonna juhised, terviseameti 

juhendid, Tartu Lasteaed Tähtvere vajadused). 

o Endiselt on jõus nõue, et pere lapsele kaasa ei anna lasteaeda tulles koduseid asju 

(kommid, telefon, lemmik mänguasi jne, välja arvatud kaisukas ). 

Kaitsevahendite kasutamine: 

o Siseruumides on soovitatud töötajatel ja lapsevanematel kanda maski. 

o Termomeetrit kasutada haigusnähtude ilmnemisel (igas rühmas olemas).Seega 

pidevalt jälgida laste ja enda tervislikku seisundit, kahtluse korral mõõta 

kontaktivabalt kehatemperatuuri.  

o Haigustunnuste ilmnemisel (kurguvalu, köha, nohu, palavik jm) lapsel võtta koheselt 

ühendust lapsevanemaga ja teavitada juhtkonda. Haigustunnuste ilmnemisel töötajal, 

tuleb töötajal teavitada koheselt juhtkonda, et saaks vältimatult hakata nõuetekohaselt 

tegutsema tekkinud olukorras. 

Infovahetuse käik: 

o Kui töötajal on suusõnaline teade või küsimus juhtkonnale või töökaaslastele,  siis 

edastada oma info telefoni teel ( igas rühmas ja kabinetis on telefon- numbrid 

saadaval ka l/a kodulehel).  

o Kui on vaja edastada teade taas esitamist võimaldaval moel, siis info e- kirjana.  

Liikumine lasteaia siseruumides ja õuealal: 

o Õpetaja on vastutav, et ta ise ja rühma õpetaja abi ja lapsed viibivad oma rühmas. 

Rühmast võib väljuda vaid tööülesannete täitmiseks. Samuti lastega õues olles 

peavad pidama erinevate rühmade töötajad omavahel ja võimalusel tagama ka 

erinevate rühmade laste puhul eraldatust. 

o Lastega õue minnakse hommikupoolikul ja ka õhtupoolikul ning tullakse sisse 

tagasi rühmale ette nähtud välisukse kaudu.  

o Õpetaja tagab, et töölt lahkudes õhtupoolses vahetuses olles jääb välisuks lukku. 

o Hommikusse vahetusse tulles tuleb lasteaeda siseneda maja peauksest. 

Laste vanematele üleandmise korraldamine: 

o Õue mineku korral lastega õhtupoolikul juba lapsed äraminekuks võimalikult ette 

valmistada nii, et puuduks vajadus minna tagasi rühmaruumi.  
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o Juhul kui õpetaja on  alates 16.45 üksi lastega õues ja laps näiteks märgab püksi, siis 

õpetaja toimib täiesti tavapäraselt nagu alati. Kui juhtumisi samal ajal tuleb vanem 

lapsele järele, ongi tegemist erandolukorraga, kus võib lubada vanema vastuvõttu ja 

tualetti minna, et last korrastada. 

Desinfitseerimine: 

o On kohustuslik iga päev rühma- ja üldruumides ning õuealal. Iga rühm 

desinfitseerib oma õuealavahendeid.  

o Tuleb kohe majandusjuhatajalt küsida kui saavad otsa desinfitseerimisvahendid, 

isikukaitsevahendid, ei tööta kontaktivaba termomeeter. 

 

Kõigil tuleb täita EV Valitsuse, Terviseameti, kohaliku omavalitsuse ja oma lasteaia välja 

antud juhiseid ja korraldusi.  


