
Vändra Lasteaia meetmed COVID-19 jt viiruhaiguste ennetamiseks 

COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, 

peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud 

sümptomid - kurguvalu, kuiv köha, palavik. Täiendavalt võib viirus levida ka 

saastunud pindade ning pesemata käte kaudu. Viirus hävib pesemisel ja 

desinfitseerimisel. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu 

tuleb laste tervise jälgimisel ja haigussümptomite tuvastamisel olla veelgi 

tähelepanelikum. 

• Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, 

palavik) lapsi ei tohi lasteaeda tuua. Samuti ka lapsi, kelle vanematel on 

tuvastatud COVID-19 haigus. 

• Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, 

palavik) õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.  

• Hommikul kontrollitakse lasteaeda tulnud laste tervist ja palutakse 

lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid 

(eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik), lapsed koju viia.  

• Lapsevanem desinfitseerib käed riietusruumi sisenedes. 

• Lapsevanem annab lapse üle ja võtab lapse vastu riietusruumis.  

• Lapsevanem ei sisene rühma teistesse ruumidesse.  

• Kodused mänguasjad ootavad lapsi kodus. 

• Ruumides tagatakse kvaliteetne ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine. 

• Viiakse läbi ruumide ja pindade märgkoristus. Koristamisel pestakse 

pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ 

desinfitseerimisvahenditega  Puhastus-ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse 

lukustatud kapis/ruumis. 

• Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumi sisustus ja 

pinnad. 

• Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendiga ja 

ühekordsete paberrätikuga. 

• Käsi pestakse sooja voolava vee ja seebiga või kasutatakse alkoholipõhist 

käte desinfitseerimisvahendit. 

• Vähendame oluliselt ürituste ja külastuste korraldamist.  

• Viibime võimalikult palju värskes õhus, sh korraldame võimalusel õppimist 

väljas.  
 
 
 



Õpetajad jälgivad ja õpetavad, et: 

• lapsed ei kasutaks teiste laste prille, joogipudeleid, lusikaid vms;  

• köhides ja aevastades tuleb nina ja suu katta salvrätiga; 

• kasutatud salvrätik tuleb kohe pärast kasutamist ära visata ja pesta käed 

seebiga; 

• pesemata kätega ei tohiks puudutada ja hõõruda silmi; 

• käsi peaks pesema tihti ning soovitavalt 15-20 sekundi jooksul 

• käsi peaks kuivatama soovitavalt paberrätikuga. 
 

Võttes arvesse, et COVID-19 on Eestis laialdase levikuga, siis tuleb kõiki ägedate 

respiratoorsete sümptomitega lapsi käsitleda COVID-19 suhtes kahtlastena.  

 

Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, nohu, 

palavik), siis:  

• Kontakteerume koheselt lapsevanemaga, paludes vanemal esimesel 

võimalusel lapsele järele tulla.  

• Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt 

halveneb, helistame koheselt 112.  

• Üldkasutatavad ruumid, pinnad ja esemed (nt ukse käepide, prügikast ja 

kraanisegisti, lauad jne) puhastame kohe pesemis- ja 

desinfektsioonivahenditega. 

• Palume vanemal koheselt konsulteerida lapse perearstiga.  

• Lapsevanem peab teavitama lasteaeda sellest, kas lapse COVID-19 kahtlus 

leidis perearsti poolt kinnituse.   

• Lasteaed teavitab tulemusest ka teiste lasteaias käivate laste vanemaid. 

Teavituse koostamisel oleme delikaatsed, mainimata haigestunud lapse nime 

jm andmeid, mis last äratuntavaks teeks. 

• Kui lapse COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, sulgeme selle rühma. 

Lähikontaktis* viibinud lapsed (haigestunud lapse rühm) ja töötajad jäävad 

koju 14 päevaks. Lapsega isolatsioonis viibides tuleb vanemal välistada 

lapse ja iseenda füüsilised kontaktid teiste peredega, sealhulgas teiste lastega 

mängimine ja viibimine rahvarohketes kohtades. Samuti on oluline välistada 

kontaktid vanemaealistega (nt vanaemad, vanaisad) ja/või kroonilise haiguse 

diagnoosiga inimestega, kes kuuluvad riskirühma.  

• Teised rühmad võivad jätkata tavapärast rutiini. Lasteaia töötajad ja 

lapsevanemad jälgivad laste ja enda tervist. Sümptomite ilmnemisel 

võetakse koheselt ühendust oma perearstiga või helistada 1220.  



*Lähikontakt on, kui täiskasvanu või laps: 

• elas samas majapidamises COVID-19 haigega; 

• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), 

vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

• on  olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid 

kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti 

paljaste kätega);  

• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühma- või klassiruumis, 

nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 

2 meetri kaugusel; 

• viibis  transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: 

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, 

- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

 

 


