
LASTEAEDADE TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020 

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja 
heaolu kaitseks. 
 

 Tegevused 
 

Kokkulepped lasteaias 

1. Laste vastuvõtt  * Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi.  
* Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel.  
* Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet. 
* Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle 
nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite 
olemasolu). 
* Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole 
aktsepteeritud. 
* Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 
haigus ei tohi lasteaeda tuua. 

2. Laste ja töötajate 
tervise kaitse 
(heakorra ning 
hügieeni tagamine, 
haigestumised jms) 

*Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on 
esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide 
piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine. 
* Kõrgendatud riskiga töötajaid (eakad, rasedad, kroonilised haiged) 
on kaugtööl. 
*Laste vastuvõtmisel kasutada õpetajatel isikukatsevahenditena 
kaitsemaski (või tolmumaski FFP1 ja visiiri) ning ühiste esemete või 
pindade kasutamisel ühekordseid kaitsekindaid. 
* Kaitsemaski kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja 
kasutustingimustest.  
* Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta 
sooja vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek), seejärel 
paigaldada isikukaitsevahendid nõuetekohaselt. Peale kasutamist 
tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt eemaldada vältides 
kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt pesta sooja 
vee ja seebiga (soovitavalt kestvusega 20 sek) või desinfitseerida 
antiseptilise lahusega kui ei ole võimalust pesta. 
* Kindlasti peab lasteaias kirurgilist maski kandma kohapeal 
haigestunud õpetaja või laps, see aitab takistada COVID-19 viiruse 
levikut. 
* Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid 
on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid 
* Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 
15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon. 
*Tualettruumid on varustatud piisava kogusega kätepesuvahendiga 
ning käsi kuivatatakse paberkäterätikutesse.  
*Ruumide ja pindade märgkoristust tehakse mitu korda päevas (3- 
4h tagant), koristamisel puhastakse rühmaruumis mh ukselingid, 
lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus 
ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega. 
* Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastakse kaks korda nädalas. 
*Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta 
ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku 
saastuse eest. 
*Koristustarvikuid puhastatakse iga koristuskorra lõpus. 

https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid


* Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra 
nädalas va pehmed mänguasjad, mis on rühmaruumidest ajutiselt 
kokku korjatud. v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei 
mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes). 
*Lasteaias on nõuetele vastavad vahendid pindade desinfitseerimiseks. 
NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse lastele 
kättesaamatutes lukustatud kappides või ruumides.  

3. Rühmade 
komplekteerimine 
 

* Laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10, et 
kontaktid oleksid minimaalsed. 
* Rühmad veedavad enamuse ajast lasteaia õuealal.  

4. Õppe- ja 
kasvatustöö 
 

* Õpetajad selgitavad järjepidevalt lastele hügieenireegleid ja miks on 
oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti 
pesta. 
*  Muusika ja liikumistegevused toimuvad õues. 

5. Toitlustamine 
 

* Toidu valmistamisel ja jagamisel järgida kõiki tervisekaitsenõudeid. 
* Toitlustamisel puhastakse ja desinfitseeritakse toiduga kokku 
puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini. 
* Igal lapsel on personaalne ja nimeline joogipudel.  

6. Kommunikatsiooni 
juhtimine 

* Lapsevanematega infovahetus toimub Eliis.ee keskkonna kaudu 
* Lasteaia kodulehel on lasteaia juhtkonna liikmete kontakttelefon ja e-
maili aadressid. 

7. Uute laste 
vastuvõtmine ja 
harjutamine 
lasteaiaga 

*Uute laste vastuvõtt ja harjutamine toimub järk- järgult ja soovitatavalt 
lasteaia õuealal. 
 

8. Asenduslasteaeda 
minek, 
asenduslasteaias 
olek 

*Asenduslasteaeda minevad lapsevanemad on eelnevalt täitnud 
vastava avalduse, vanematele on asenduslasteaia juhi kontakttelefon. 
* 
 

9. Laste kojuminek 
 

*Lapsed antakse lasteaia õuealal või välisuksel. 

 

 


