Viljandi Vallavalitsuse istungil otsustati seoses jätkuva COVID-19
pandeemiaga

Muudatused märgitud rohelisega
Raamatukogud
-

Raamatukogu siseruumides kasutades on külastajatel kohustus kanda kaitsemaski.

-

Raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid (ekraan,
klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda.

-

Külastajatele avatud ruume tuulutada vähemalt üks kord tunnis ja 15 minuti jooksul.

-

Raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada, sellest
teavitada külastajaid oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites.

-

Koolimajades asuvatel raamatukogudel korraldada oma töö ümber, et vältida kontakte
kooli jt raamatukogu külastajate vahel;

Koolieelsed lasteasutused
-

Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi.

-

Lasteaias töötavad ainult terved töötajad.

-

Laste üleandmine toimub hajutatult, võimalusel väljaspool lasteaia ruume.

-

Lasteaia ruumidesse sisenedes kannavad vanemad kaitsemaski.

-

Lapse haiguse kahtluse korral mõõdetakse (kontaktivaba termomeetriga)
kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult ja teavitatakse vanemat.

-

Lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata.

-

Lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkustohutuse meetmetest: rühmade
isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine,
ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues.

-

Kodust kaasa võetud mänguasju mängimiseks ei kasuta, hoitakse lapse kapis.

-

Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad lapsed ja
töötajad, kes igapäevaselt kokku ei puutu.

-

COVID-19 positiivse testi tulemuse saanud vanem teavitab sellest lasteaeda ja jätab
lapsed koju.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/juhend_lasteaedadele_15.11.20.pdf
Huviringid, huvikoolid
- Siseruumides läbiviidavad laste ja täiskasvanute huviringid ja treeningud
suunatata distantstegevustele v.a ringid, mille juhendajad ja osalejad on ühest ja
samast koolist ning on kontaktsed juba õppetundide läbiviimisest tulenevalt.
- Huvikoolid jätkavad õppetööga. Huvikooli direktoril on kohustus hinnata riskitegurit
ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid.
Noortekeskused ja -toad
Noortekeskused ja –toad on distantstegevusel.
Üritused, sündmused, võistlused
Siseruumides toimuvad üritused jäetakse ära. Välisündmused toimuvad vastavalt Vabariigi
valitsuse kehtestatud piirangutele. Vallavalitsusel on õigus hinnata konkreetse huvitegevuse
riskitegurit ja sellest tingituna kohaldada täiendavaid piiranguid
Liigamängudeks (korvpall, võrkpall), mida reguleerivad alaliidud, tuleb leida saalid, mis ei
asu haridusasutustes.
Sotsiaalmajad, hooldekodud, päevakeskused
- Sotsiaalmajadesse on võõrastel ette teatamata sisemine keelatud. Külastamine tuleb
eelnevalt kellaajaliselt kokku leppida asutuse juhiga, kes registreerib külastaja andmed
(nimi, kuupäev, kellaaeg, kontakt nr). Külastaja peab kandma maski ja eelnevalt käed
desinfitseerima.
-

Hooldekodudes on võõrastel loata sisenemine endiselt keelatud. Lähedased saavad
hoolealuseid külastada etteregistreerimisega. Külastaja peab desinfitseerima käed ning
kasutama maski.

-

Päevakeskused pakuvad vaid hädavajalikke teenuseid (pesupesemine, dušši ja
saunateenuse kasutamine) ning ainult Viljandi valla elanikele. Teiste tegevuste
läbiviimine päevakeskustes tuleb kooskõlastada sotsiaalnõunikuga;

Koolitoit
- Kui kool või klass on distantsõppel 2 nädalat või kauem, saavad õpilased koolitoidu
paki.
- Koolitoidu paki komplekteerimist ja turvalist jagamist korraldab kool.
Koolide õppetöö ümberkorraldus
Paistu Kool on Terviseameti soovitusel distantsõppel 30.11-04.12.2020
Kriisiolukorras on asutuse juht kohustatud teavitama vallavalitsust koheselt ja samaaegselt
tekkinud olukorrast meiliaadressil viljandivald@viljandivald.ee ning helistama vallavalitsuse
sekretärile tel. 43 50 110 seni, kuni on võimalik info ka suusõnaliselt edasi anda.

