
MLA Viimsi Lasteaiad tegevuskava COVID-19 nakkusjuhtumi korral 

Seoses viiruse COVID-19 kiire levikuga ja esimese juhtumiga Eesti haridusasutuses on saatnud Haridus- 

ja teadusministeerium haridusasutustele üleskutse olla valmis vajadusel ka ajutiselt uksed sulgema ja 

korraldama õppetöö ümber, et vältida nakkuse levikut koolides ja lasteaedades. 

Lasteaed jätkab Terviseameti soovituste täitmist haridusasutustele ja kui on tulnud ametitest 

täiendavat infot, siis kindlasti edastame kõikidele osapooltele. 

Eesmärk: Valmisolek operatiivselt reageerima võimaliku positiivse leiu korral, et tagada nii laste kui ka 

töötajate turvalisus.  

Kui on kontrollitud info COVID-19 viirusega nakatunud MLA Viimsi Lasteaiad lapsest või töötajast, 

tuleb see viivitamatult edastada lasteaia direktorile (e-post: maie@viimsilasteaiad.ee, tel: 

56 845 205). Direktor edastab lasteaiamajade õppejuhtidele ja sekretärile.   

Aire Ranne: aire@viimsilasteaiad.ee, tel:  5622 0128                                                                                

Anne Sepp: anne@viimsilasteaiad.ee, tel: 5622 0126                                                                                  

Triin Rass: triin.rass@viimsilasteaiad.ee, tel:  5622 0127                                                                            

Jana Rebane: jana@viimsilasteaiad.ee, tel: 5667 9457                                                                 

Terviseameti Põhja regionaalosakonale: 794 3700, kesk@terviseamet.ee 

HTM-le: 7350222, hm@hm.ee   

Kooli pidajale: Annika Vaikla, 56647630, annika.vaikla@viimsivv.ee   

 

Peale ametiasutustega konsulteerimist võtab lasteaia juhtkond vastu otsuse edasiste tegevuste osas 

viiruse leviku tõkestamiseks ja lasteaiamaja sulgemiseks: 

 Lasteaia direktor informeerib olukorrast juhtkonna liikmeid kas sõnumiga või helistades. 

Personali informeerimine – info meeskonna listi.  

 Info lapsevanematele –  õppejuhid edastavad maja rühmalistidesse. 

 Direktor  edastab info toitlustajale ning rentnikele. 

 Direktor edastab info Viimsi valla haridusasutustele (huvikoolid, koolid). 

 Personalijuht paneb välja info lasteaia kodulehele ja sotsiaalmeediasse (FB-gruppi). 

Kui vastuvõetud otsus nõuab lasteaiast lahkumist, siis 

 Rühmaõpetajad võtavad ühendust rühma lastevanematega, et lapsed viivitamatult lasteaiast 

evakueerida. 

 Lasteaiast lahkudes võtavad vanemad kaasa kõik lapse isiklikud asjad.  

 Lapsega, kelle vanemaga ei õnnestu ühendust võtta, viibib õpetaja kontakti saamiseni ainult 

oma rühmas. Toitlustamine toimub oma rühma ruumis.  

Õpetaja/personal 

 Rühmaõpetaja lahkub majast kui kõik lapsed on vanematele üle antud, teavitades sellest 

maja õppejuhti.   

 Rühmaõpetaja liigub lasteaiamaja üldruumides ainult vajaduse korral.  

 Võtab kaasa oma edaspidiseks tööks vajalikud vahendid ja lahkub majast. 
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Juhtkonna liikmed  vaatavad üle ruumid, et majja ei jääks ühtegi isikut. 

Meediaga suhtleb, Viimis valla kommunikatsioonijuhiga koostöös, asutuse juht! 

Lasteaiamaja desinfitseerimine toimub terviseameti kaudu.  

Otsus lasteaiamaja taasavamiseks tehakse koostöös kooli pidaja, HTMi ja Terviseametiga, kui võimalik 

riskiperiood on möödas ja saame tagada nii õpilaste kui ka töötajate turvalisuse. 

 

Kinnitatud: 

MLA Viimsi Lasteaiad juhtkonnas 09.03.2020 a. 

 

 

 

 

 

 

 


