KUIDAS PEAB COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTNE
TÖÖKOHAS TEGUTSEMA?
Andke tööandjale teada
(helistage või kirjutage),
et olete COVID-19 haige
lähikontaktne.

Lähikontaktne peab jääma
eneseisolatsiooni.

Arutage koos tööandjaga läbi
edasised töötamise
võimalused.

JÄRGIGE HÜGIEENINÕUDEID:
- vältige kokkupuudet inimestega;
- kandke maski;
- peske käsi;
- kasutage desinfitseerimisvahendeid.

- Kui saate teate, et olete lähikontaktne, minge
esimesel võimalusel koju.
- Vältige kontakti teiste inimestega.
- Kui Teil ei ole võimalik eraldatult töötada,
minge koju.

Võimalusel leppige kokku kaugtöö tegemises.
Tehke tööandjaga sellekohane kirjalik kokkulepe,
kus lepite kokku kaugtöö tingimused, sh
- töövahendite kasutamine kaugtööl olles;
- kulutuste kandmise jaotus kodukontoris;
- tööaja arvestuse pidamine jne.

Kui töö iseloom kaugtöö tegemist ei võimalda, tuleks kaaluda tööülesannete muutmist,
et töötaja saaks kaugtöö vormis eneseisolatsiooni ajal töötada.
PEA MEELES! Tööülesandeid saab muuta üksnes kokkuleppel.

Kui kaugtöö tegemine ei ole võimalik, võtke ühendust oma perearstiga, kes väljastab Teile töövõimetuslehe.
Rohkem infot töövõimetuslehe kohta leiate Haigekassa veebilehelt:
https://haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised.

LÄHIKONTAKTNE on isik, kes:
- elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
- viibinud nakatunuga ühes siseruumis (nt söögiruum, nõupidamisruum, riietusruum, klassiruum, koolibuss) vähemalt 15 min ja lähemal kui 2 m
(arvestades ka seda, et hommikul 5min, pealelõunal 5min ja õhtul 5min annab kokku 15 minutit);
- on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
- on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata
(nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
- on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumid jne) kus ei ole piisavat
õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega;
- tervishoiutöötaja või muu hooldustöötaja, kes on osutanud COVID-19 haigele otsest ravi või hooldust, ja kes ei ole kasutanud soovitatud
isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud;
- laboritöötajad ja kiirabitöötajad, kes on töödelnud COVID-19 patsientide proove ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei
ole neid vahendeid korrektselt kasutanud.
Allikas: Terviseamet

