
Meelespea vanematele alates 18.05  

18.maist alustasid tööd kõik rühmad. Lasteaed töötab jätkuvalt teatavate piirangutega. Oluline on 

lastega rääkida eesootavatest muudatustest lasteaeda tulles. Lasteaed tegutseb järgmiselt: 

Koristamine ja hügieen: 

 Ruumides ja pindadel toimub märgkoristus, koristamisel puhastatakse rühmaruumis 

ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad 

nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega. 

 Ruume tuulutatakse regulaarselt vähemalt 2 x päevas 15 minutit korraga, et tagada piisav 

ventilatsioon. 

 Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. 

 Lasteaia töötajatel on võimalik soovi korral kasutada isikukaitsevahendeid maske või visiire. 

Soovitavalt kasutakse neid kokkupuutel vanematega, lastega kasutamisel pole nende 

kasutamine kohustuslik. 

Laste vastuvõtt ja kojuminek: 

 Lapse tulekust ja minekust teavitage rühma fonoluku kaudu. Õpetaja tuleb lapse 

vastuvõtmiseks (ärasaatmiseks) välisuksele. See võib veidi aega võtta. Palun oodake. 

 Lapsevanemaid majja ei lubata. 

 Lapsi võetakse vastu õues, välisuksel või eeskojas. Palun järgige lasteaia töötajatega 

suhtlemisel võimalusel 2+2 nõuet.  

 Kõiki lapsi kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik 

seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu). Palun mitte lahkuda enne kui 

õpetaja on kinnitanud, et kõik on korras.   

 Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel või eeskojas.  

 Lubatud ei ole jääda lapsega õuealale mängima ning rattaga sõitma. 

Õppetöö korraldus: 

 Õpetajad selgitavad lastele jätkuvalt hügieenireegleid- distantsi hoidmine, kätepesu, 

käitumine aevastamise, köhimise puhul. 

 Liikumistegevused toimuvad kõik õues ja rühmad eraldi. Muusikategevused toimuvad õues 

v.a Käopäkkade rühm. (tegevus toimub rühmaruumis) 

 Lapsed viibivad võimaikult palju õues, korraldame õppimist õues. Vaadake Eliis.ee/ 

Nädalaplaanid/ Kuuplaanid/ Sündmused  

 Huviringe ei toimu. 

Soovitused/Teadmiseks 

 Palun varuge aega ja kannatlikust lapse üleandmisel, kuna temperatuuri mõõtmine ja lapsest 

lahkuminek võtab aega. 

 Pikemad jutud või küsimused, palun edastada Eliis sõnumite, e-posti kaudu või telefoni teel.  

 Palume läbi mõelda lapse õueriietus ja kaasa antavad riided ning jalanõud. Äraminekul 

lasteaiast riideid vahetama tuppa ei pääse. Palun pange sellised riided, millega saab ka õhtul 

õues olla. Vajadusel võtab laps kojuviidavad asjad kotiga õue kaasa. 

NB! Kellel soov lapse asju kätte saada, palun informeerige rühmaõpetajaid. 

 Sellel perioodil on soovitav lapsele kaasa anda igapäevaselt puhta veega joogipudel.  



(nimeline). (need, kes neid kasutavad). Paluge lastel lasteaiast pudelid kaasa tuua või 

informeerige õpetajat kätte saamise vajadusest. 

 Mänguasju palume kodust kaasa mitte võtta v.a kaiusuloom, millega ei mängita (ja ei jagata 

teistega) ja mida laps kasutab päevase uinaku ajal. 

 Palun järgige lasteaia territooriumil 2+2 nõuet. 

 Lapse  tervist jälgitakse päeva jooksul. Haigusnähtude ilmnemisel helistatakse koheselt 

vanemale ja palutakse lapsele järgi tulla. Ägedamate respiratoorsete sümptomite (köha, 

nohu, palavik vm)  puhul laps isoleeritakse teistest lastest ja vanema tulekuni on rühma 

täiskasvanuga. Antud juhul kasutab töötaja maski.   


