TALLINNA LUHA LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE
TEGEVUSKAVA
KEHTIB 01.09.2020 - 30.09.2020
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.
Sellest lähtuvalt jätkame suvise tegevuskava põhimõtete järgimisega ja lapsevanemaid majja ei ole meil
võimalik lubada.

1.

Tegevused

Kokkulepped lasteaias

Laste vastuvõtt







Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi. Kõik haigustunnustega (palavik,
nohu, köha, nõrkus, halb enesetunne) lapsed saadame koju tagasi.
Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus,
ei tohi lasteaeda tuua.
Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või trepikojas.
Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende
tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole
aktsepteeritud. Ruumidesse sisenemise üle otsustab direktor. Vajaduspõhise
sisenemise korral järgitakse kokkulepitud tervisekaitse reegleid/soovitusi
turvalisuse ja hügieeni hoidmiseks.

2.

Laste ja töötajate
 Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste tervise ja heaolu kaitseks on
tervise kaitse
lasteaias töötatud välja kokkulepped.
(heakorra ning
 Esmatähtsad on hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav
hügieeni tagamine,
tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
haigestumised jms)  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.
 Igas rühmas on olemas käte- ja pindade desinfitseerimiseks vajalikud
vahendid.
 Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on
kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

3.

Rühmade
töökorraldus

 Valverühma ruumiks on aastaringselt Summajate rühmaruum ja töötavad
Summajate õpetajad. Teine valverühm vahetub iga kahe kuu tagant graafiku
alusel. Teise valverühma õpetaja liitub Summajatega kell 17.50.
 Septembris ja oktoobris on teiseks valverühmaks Miksitajad. Kell 17.50
viivad Nakside, Patsupaide, Särtsude, Nupsude ja Miksitajate rühmade
õpetajad oma lapsed Summajate valverühma. Ülejäänud õpetajad koristavad
rühmaruumid, sulgevad aknad, kontrollivad üle veekraanid, pühivad puhtaks
esikud ja kustutavad tuled. Õpetajate tööpäev lõpeb kell 18.00.
 Sügisesed rühmade lastevanemate koosolekud viiakse läbi lasteaia õuealal või
internetipõhiselt. Saalis koosoleku läbiviimisel lähtutakse 2+2 reeglist ja
kasutatakse desinfitseerimisvahendeid.
 Esimest korda Luha lasteaeda tulnud uute laste vanematele ja uue Patsupaide
rühma vanematele anname võimaluse graafiku alusel ühel kindlal

rühmaõpetajatega kokkulepitud ajal tulla koos lapsega tutvuma lasteaia
siseruumidega.
4.

Õppe- ja
kasvatustöö

 Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad nii toas kui ka õuesõppena.
 Õpetajad selgitavad mänguliste tegevuste käigus lastele vajalikke hügieeni ja
tervisekaitse reegleid (korrektne kätepesu, oma asjade puhtuse eest
hoolitsemine, teistega distantsi hoidmine jne).
 Muusika ja liikumistegevused toimuvad saalis rühmade tegevuskavade alusel.
 Huvitegevustest viiakse läbi oma lasteaia õpetajate poolt organiseeritud
tegevusi. Töötavad muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja poolt juhendatavad
huviringid.

5.

Toitlustamine

 Toitu valmistatakse lasteaia köögis, leping on sõlmitud OÜ Tüdrukutega.
 Lasteaia personal selgitab regulaarselt lastele kokkulepitud hügieenireegleid
(enda söögiriistade/topsi/pudeli jms kasutamine, distantsi hoidmine ja
kätepesu).
 Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.

6.

Kommunikatsiooni  Direktor – Aita Saar tel 6450839
juhtimine
luha@luhala.edu.ee
Kommunikatsioonijuhtimine:
Direktor teavitab järgnevaid osapooli vajadusel:
Haridusametit – e-maili ja telefoni teel
Personali - e-maili, telefoni teel
Lapsevanemaid – rühmaõpetajate vahendusel, vajadusel telefoni või e-maili teel
Õpetaja teavitab osapooli vajadusel:
Direktor – e-maili, telefoni teel
Personal - e-maili, telefoni teel
Lapsevanemad – suuliselt, e-maili, ELIISI, või telefoni teel
Lapsevanem teavitab osapooli vajadusel:
Õpetajad – suuliselt, e-maili, ELIISI, või telefoni teel
Direktor – telefoni või e-maili teel

7.

Laste kojuminek

 Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle
välisuksel või trepikojas.
 Lapsevanemad lahkuvad õuealalt koos lapsega võimalikult kiiresti, sh ei jää
õuealale teiste lastevanematega suhtlema ega lapsega õuealale mängima.

