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Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaan – turvalisus
õppekäikudel ja väljasõitudel
Turvalisuse eest vastutava õpetaja ülesanded enne välja sõitu:
1. Saada täpne informatsioon õppekäigu/väljasõidu kohta (eesmärk, väljuminesaabumine, transport, ajakava jne) kõigile lapsevanematele/hooldajatele.
2. Registreeri õppekäik/väljasõit vastavalt lasteaia poolt kehtestatud korrale (lisa 1).
3. Võta kaasa kõikide kaasas olevate laste ja nende vanemate või hooldajate
kontaktandmed.
4. Õppekäigule/väljasõidule luba ainult terved lapsed.
5. Väljasõidu korral võta kaasa esmaabi komplekt.

Üldised juhtnöörid õnnetusjuhtumi korral tegutsemiseks
1. Säilita rahu!
2. Turvalisuse eest vastutav õpetaja jagab ülejäänud kaasas olevatele täiskasvanutele
ülesanded:
-

Kes teavitab päästeametit 112

-

Kes tegeleb vajadusel kannatanuga

-

Kes hoolitseb ülejäänud laste turvalisuse eest.

3. Turvalisuse eest vastutav õpetaja informeerib juhtunust lasteaia juhtkonda.
4. Võimaliku avaliku huvi korral määrab lasteaia juhtkond lasteaiapoolse kõneisiku ja
informeerib sellest kõiki sündmusega seotud osapooli.

Tegutsemisjuhised erinevates hädaolukordades
Meditsiinilised probleemid õppekäigul/väljasõidul
Lapse haigestumine
1. Informeeri lapse haigestumisest tema vanemaid
2. Koostöös vanematega lepi kokku võimalike üldtuntud ravimite kasutamises.
3. Koostöös vanematega lepi kokku võimalikud viisid lapse koju toimetamiseks.

Kerge vigastus
1. Anna vajalikku esmaabi.
2. Informeeri juhtunust lapse vanemaid ja lasteaia juhtkonda.
3. Vajadusel/võimalusel korralda vigastatud lapse transport koju.
Raske, üliraske vigastus
1. Fikseeri olukord ja jaga tegutsemisjuhiseid kõikidele täiskasvanutele (esmaabi
andmine, abi kutsumine ja informeerimine, tegelemine ülejäänud lastega).
2. Alusta vajalikku esmaabi andmist.
3. Helista hädaabinumbril 112 ja tegutse edasi vastavalt nende poolt antud juhtnööridele.
4. Informeeri toimunust lapse vanemaid ja lasteaia juhtkonda.
5. Jälgi, et keegi täiskasvanutest oleks pidevalt ülejäänud laste juures.
6. Vajadusel katkesta väljasõit ja korralda laste transport lasteaeda tagasi.

Tuleohutus väljasõidul
Saabumisel tutvu majutuskoha evakuatsiooniplaanidega.
Tulekahju puhkemise korral:
1. Helista 112.
2. Kontrolli, kas kõik lapsed on evakueerunud.
3. Informeeri päästejuhti puuduvatest lastest.
4. Informeeri lasteaia juhtkonda.
5. Meedia suuna päästeameti kõneisiku või lasteaia direktori poole.
6. Lasteaia juhtkond korraldab lastevanematele teavitamise.

Võõrad (kolmandad) isikud väljasõidul
1. Kui väljasõidu kinnisele territooriumile saabuvad kolmandad isikud, proovi välja
selgitada nende saabumise põhjus/eesmärk.
2. Vajadusel palu võõrastel lahkuda.
3. Kui võõras ähvardab, taga esmajärjekorras laste turvalisus.
4. Informeeri võimalikust ohuallikast politseid 112.
5. Informeeri lasteaia juhtkonda.

Lapse kadumine
1. Uuri lastelt
-

Kas keegi ei märganud lapse lahkumist?

-

Millal kadunud kaaslast viimati nähti?

-

Kus kadunud kaaslast viimati nähti?

-

Kas keegi teab, kuhu kadunud kaaslane läks?

-

Kas keegi teab, miks kadunud laps ära läks?

2. Alusta koheselt lapse otsimist lähiümbrusest. NB! Teised lapsed ei tohi jääda
järelvalveta!
3. Teavita politseid 112 ja tegutse vastavalt saadud juhistele. Kui lapse asukoha ja
olukorra kohta puudub ka lapsevanematel info, on õpetaja kohustatud teavitama
politseid, ka juhul kui lapsevanem ei soovi teavitamist.
4. Informeeri lapsevanemaid ja lasteaia direktorit.
5. Kui kadunud leitakse, informeeri sellest kõiki osapooli.

Liiklusavarii
1. Hinda olukorda ja jaga ülesanded.
2. Kui keegi on saanud kannatada, helista 112.
3. Anna esmaabi.
4. Teavita lasteaia juhtkonda ja lapsevanemaid.

