TALLINNA LIIVALOSSI LASTEAIA 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.
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Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kellel esinevad
ükskõik millised haigustunnused, vastu ei võeta - nohused, köhivad
ning muude haigustunnustega lapsi lasteaeda ei tooda!
Haiguskahtlusega lapsed kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja
vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste
sümptomite olemasolu).
Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on
esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide
piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on
lasteaia välisuste juures käte desinfitseerimisvahendid.
Kaitsemaskide kasutamine ei ole Terviseameti hinnangul
lasteaednikele üldjuhul soovitav, kuid kui töötaja ise soovib, võib ta
kanda isikukaitsevahendeid.
Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise
kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.
Suveperioodil töötavad lasteaias ühendatud valverühmad.
Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja
personali puhkustest.
Vastavalt olukorrale lähtume sellest, et laste lähikontaktsete ring
oleks võimalikult kaua muutumatu.
Laste arvust sõltuvalt on lasteaial õigus teha rühmade
komplekteerimisel muudatusi.
Suvine õppetegevus toimub võimalikult palju õues, rakendatakse
õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid.
Suvisel perioodil ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.
Lastele selgitatakse hügieenireegleid ja miks on oluline teistega
distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse ei tooda.

Toidu jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.
Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki
sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu
tavapärasest sagedamini.
Rühma meeskonnad järgivad, et söömisel kasutavad lapsed
vaid oma joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
Vee joomiseks rühmas kasutab iga laps isiklikku
joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav). Samuti on
õues suvisel perioodil igal lapsel enda isiklik lapse nimega
markeeritud veepudel.
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Informatsioon lasteasutuse suvise töökorralduse osas liigub asutuse
direktorilt või teda asendava töötaja poolt personalile ja
lapsevanematele.
• Peamisteks infokanaliteks lasteaia ja rühmaga seotud info osas on
ELIIS keskkond ja rühmade meililistid.
• Vanem peab tagama, et ta on telefonitsi kättesaadav, juhuks kui
laps peaks haigestuma lasteaias.
Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga algab esmaspäevast,
10. augustist. Lubame vanemad rühma ruumidesse eelnevalt
kokkulepitud ajakava alusel, et lastele kohanemisperioodil toeks olla.
Lapsevanematele saadetakse täpsem info augusti algul
Tallinna Liivalossi Lasteaed on avatud kogu suveperioodi.

•
•
•

Võimalusel saadetakse lapsi koju õues.
Lapsevanemate liikumine õuealal on reguleeritud, mänguväljakutel
mängivad vaid lapsed. Lapsevanem ei
jää koos lapsega
territooriumile mängima.
Kui vanem soovib, et laps oleks õues kauem, siis tuleb lapsele järele
hiljem.

