MLA Viimsi Lasteaiad piirangutest väljumise kava
Alates 30.04.2021 toimub piirangutest väljumine käesoleva tegevuskava alusel, mille
koostamisel on võetud arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi (nn valgusfoori
meetod) ning riigi poolt edastatud juhiseid.
Kõikide stsenaariumite puhul kehtib tingimus, et mistahes haigusnähtudega laps või lasteaia
töötaja jääb koju. Kõikides etappides võimaldatakse lasteaia töötajatele isikukaitsevahendite
kasutamine.
PUNANE – väga kõrge risk
 Riigi soovitus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vältimatu vajaduseta lapsi
lasteaeda mitte viia.
 Rühmades toimub paralleelne distants- ja kontaktõpe.
 Tugimeeskond, muusika- ja liikumisõpetajad töötavad distantsilt või osalise
kontaktõppena. Tegevusi viiakse läbi rühmapõhiselt siseruumides (iga rühma
tegevuse järel toimub ruumi õhutamine vähemalt 10 min) ja võimalusel õues.
 Lasteaiaga mitteseonduvate inimeste sissepääs lasteaiaruumidesse on keelatud.
Samuti ei lubata lapsevanemaid lasteaiahoonesse siseneda. Laste üleandmine
korraldatakse lasteaia õuealal või välisuksel.
 Kontaktid erinevate rühmade laste vahel on viidud võimaliku miinimumini. Lasteaia
ühisüritusi ja -tegevusi ei toimu.
 Töötajate infokoosolekud ja hoolekogude koosolekud toimuvad veebivahendusel.
 Huvitegevus lasteaiasiseruumides ja õuealal ei ole lubatud.
ORANŽ – kõrge risk
 Toimub kontaktõpe rühmades.
 Kõik tegevused ja üritused toimuvad rühmade põhiselt. Ühistegevused kahe
konkreetse rühma lastega on lubatud vaid lasteaia õuealal järgides riigipoolseid
soovitusi gruppide hajutamise nõuetele.
 Siseruumides toimuvate muusika- või liikumistegevuste läbiviimisel tagatakse enne
järgmise rühma tegevust piisav aeg (vähemalt 10 min) ruumi õhutamiseks.
 Tugimeeskond töötab kontaktselt majade põhiselt (ühel nädalal üks maja) teiste
majadega on ühendus distantsilt.
 Lapsevanemaid ja lasteaiaga mitteseonduvaid inimesi lasteaiaruumidesse ei lubata.
Laste üleandmine toimub lasteaia õuealal või välisuksel.
 Töötajate infokoosolekud ja hoolekogude koosolekud toimuvad paralleelselt
veebivahendusel ja/või kontaktselt siseruumides või õuealal (järgides
isikukaitsenõudeid).
 Huvitegevus lasteaiasiseruumides ja õuealal ei ole lubatud.
KOLLANE – keskmine risk
 Siseruumides on lubatud ühistegevused kahe konkreetse rühma vahel.
 Lasteaia õuealal on lubatud majapõhine ühistegevus või –üritus (sh õppekäigud,
matkad, ekskursioonid, muuseumitunnid jne).
 Tugimeeskond töötab kontaktselt erinevates majades (ühel päeval üks maja).
 Infotunnid ja töökoosolekud toimuvad kontaktselt majapõhiselt.





Hoolekogude koosolekud toimuvad veebivahendusel või kontaktselt järgides
isikukaitsenõudeid.
Lapsevanemaid ja lasteaiaga mitteseonduvaid inimesi lasteaiaruumidesse ei lubata.
Laste üleandmine toimub lasteaia õuealal või välisuksel.
Lubatud lasteaiatöötaja juhendamisel toimuvad huviringid maksimaalselt kahe
erineva rühma lastega siseruumides või õuealal. Selleks tuleb koostada vastav
huviringi läbiviimise tegevuskava ja esitada see lasteaia direktorile.

ROHELINE – madal risk
 Lubatud rühmade ühistegevused siseruumides ja õuealal (sh õppekäigud,
muuseumitunnid, ekskursioonid jne).
 Tugimeeskond töötab vastavalt vajadusele majade ja/või rühmade põhiselt.
 Muusika- ja liikumistegevused toimuvad tavapärase töökorraldusega.
 Lubatud on huvitegevus, huviringide läbiviimisel täidetakse isikukaitsenõudeid.
 Majade ülesed ühised töökoosolekud (õppenõukogud, üldkoosolekud) ja
hoolekogude koosolekud võivad toimuda kontaktselt.
 Lapsevanemad
on
lubatud
lasteaiaruumidesse
siseneda
kasutades
isikukaitsevahendeid.

