
MLA Viimsi Lasteaiad eriolukorrast väljumise juhend 

MLA Viimsi Lasteaiad avab 18.05.2020 kõik lasteaiamajad. Selleks, et tagada turvalisus           
eriolukorrast väljumisel, on oluline järgida allolevaid juhiseid ning vastutustundlikult         
piirangutest kinni pidada. Nõuded on täitmiseks kõikidele lastevanematele ja lasteaia          
töötajatele.  

● Lasteaia kõik rühmad on valmis lapsi vastu võtma. Soovitame lapsed lasteaeda tuua 
vaid äärmisel vajadusel. 

● Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. 
Lasteaiapäeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud 
lapsele koheselt järele tulema.  

● Lasteaeda saabudes kinnitab lapsevanem allkirjaga, et peres ja/või lähikondsetel ei ole 
viimase 14 päeva jooksul tuvastatud COVID-19 viirust. Kui peres on tuvastatud 
COVID-19 viirus, siis last lasteaeda vastu ei võeta. 

● Lapse või pereliikme haigestumisest koroona viirusesse palume lasteaeda koheselt 
teavitada. 

● Haigustunnustega töötajatel pole lubatud töökohal viibida. 

● Lasteaeda saabumisel/lahkumisel tuleb hoida inimestevahelist distantsi ning jälgida, et 
rühma riietusruumis ei oleks koos üle kahe pere korraga. Palume varuda aega, et 
vajadusel oma riietumise korda väljas oodata. 

● Majja sisenedes desinfitseeritakse käed. 

● Soovitatavalt püsivad lapsed päeva jooksul oma rühmaruumide piires.  

● Ruumide ristkasutuse vältimise eesmärgil toimuvad õppeaasta lõpuni kõik liikumis- ja 
muusikategevused rühmaruumides või õues.  

● Lasteaia tugispetsialistid jätkavad tööd individuaalsete tegevustega. 

● Saalidesse kavandatud rühmade ülesed ja ülemajalised üritused ning rühmaruumidesse 
ja õuealale planeeritud üritused koos vanematega jäävad ära. 

● Koolieelikute lõpupidusid maikuus ei toimu. Soovi korral võib rühmapõhiselt, 
vanematega kokkuleppel, tähistada lõpetamist õhtupoolsel ajal (alates kell 18:00) 
lasteaia õuealal alates juuni teisest nädalast. Osalejate arv on piiratud! Ühe lapse 
kohta võib olla kuni 2 külalist. Maikuu viimasel nädalal annavad õpetajad 
vanematega kokkuleppel üle lasteaia lõpetajatele tööde mapid, lõputunnistused ja 
koolivalmiduskaardid. Täpsem info rühmaõpetajatelt. 

● Valverühmade tegevus on õppeaasta lõpuni peatatud. Kõik rühmad on avatud 7.00 
kuni laste kojuminekuni hiljemalt 19.00. 

● Õuealal viibitakse rühmade kaupa eraldatult nii palju, kui see on võimalik. 



● Huviringide tegevust õppeaasta lõpuni ei toimu. 

● Lasteaed järgib oma töös Terviseameti juhiseid  

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/ju
hend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf  
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