
TALLINNA LILLE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020  JUUNI AUGUST 

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, kelle vanematel  või 
lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua. 

 Lapse tulekust ja minekust teavitage oma lapse 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 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.  

 Laste kraadimisel arvestatakse, et väikelastel võib kehatemperatuur tõusta 
ka nutmise ja ülekuumenemise tõttu.  

 Võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia 
ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel 
sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid. Majja 
sisenedes on täiskasvanutel kohustuslik käte desinfitseerimine ja maski 
kandmine 

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

Nakkuse ennetamine 

 Töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja 
hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade 
tõhus puhastamine. 

 Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju. 

 Töötajate ja laste kaitseks on lasteaia välisukse juures, üldruumides,  
rühmades käte desinfitseerimisvahendid. 

 Lasteaia töötajatel on võimalik soovi korral kasutada isikukaitsevahendeid 
maske või visiire, kindaid. Soovitavalt kasutakse neid kokkupuutel 
vanematega, lastega kasutamisel pole nende kasutamine kohustuslik. 
Kaitsemaski/ visiiri kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja 
kasutustingimustest. 
Enne isikukaitsevahendite paigaldamist tuleb käed hoolikalt pesta sooja vee 
ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit), seejärel paigaldada isikukaitsevahendid 
nõuetekohaselt. Peale kasutamist tuleb isikukaitsevahendid nõuetekohaselt 
eemaldada vältides kokkupuudet saastunud pindadega ning käed hoolikalt 
pesta sooja vee ja seebiga (soovitavalt 20 sekundit) või desinfitseerida 
antiseptilise lahusega kui pole võimalust pesta. 

 Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on 
kaardistatud:  https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid 

Haigussümptomite ilmnemine lasteaias 

 Lasteaias peab kaitsemaski kandma kohapeal haigestunud õpetaja või laps. 

 Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid 
(köha, palavik vm), siis laps isoleeritakse teistest lastest ja tagatakse 
järelevalve kuni vanema saabumiseni. Antud juhul kasutab töötaja maski.   

 Respiratoorsete haigustunnuste ilmnemisel lahkub töötaja viivitamatult koju 
ja konsulteerib perearstiga. 

Koristamine ja hügieen 

 Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid ladustakse ja kasutatakse järgides 
terviseohutus nõudeid. 

 Ruumides ja pindadel toimub märgkoristus, koristamisel puhastatakse 
rühmaruumis ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jt käega 
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katsutavad kohad. Tualettruumis pestakse ja desinfitseeritakse sisustus ja 
pinnad nõuetekohaste vahenditega. 

 Üldkasutatavad wc-d on varustatud seebiga, käte desinfitseerimisvahendiga 
ja paberkäterätikutega. 

 Koristustarvikud pestakse nõuetekohaselt iga koristuskorra lõpus. 

 Ruume tuulutatakse regulaarselt, minimaalselt 15 minutit korraga, et tagada 
piisav õhuvahetus. 

 Mänguasjade pesemine (sh desinfitseerimine) toimub vastavalt 
määrdumisele, kuid vähemalt korra nädalas. Karvased mänguasjad ei ole 
lubatud. 

Laste hügieen 

 Lastele õpetatakse käte pesemist. Kätepesu toimub koheselt hommikul 
lasteaeda (rühma) tulles, enne söömist, peale wc kasutamist, õuest tulles, 
peale aevastamist ja köhimist, nina nuuskamist. Ka siis kui keegi teine on 
aevastanud/köhinud teise lapse poole või katsunud määrdunud kätega. 

 Igal lapsel on oma käterätik, mida pestakse regulaarselt või nõuetekohasest 
tihemini.  

 Nina nuuskamiseks kasutatakse salvrätte, mis peale ühekordset kasutamist 
visatakse kohe ära. 

3. Rühmade 
komplekteerimine 
 

 Suveperioodil - juuni teisel poolel (alates 17.06 -30.06.2020) ning augusti 
esimesel poolel (3.08-14.08.2020) töötatakse ühendatud rühmadega. 

 Lasteaias on suveperioodil avatud 2 rühma: üks rühm ülemisel korrusel ja 
teine alumisel korrusel. Ühendatud on korrustel asuvad rühmad. 

 Rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust. Vastavalt olukorrale 
lähtutakse sellest, et laste lähikontaktsete ring oleks võimalikult kaua 
muutumatu. 

4. Õppe- ja kasvatustöö 
 

 Õppe- ja kasvatustöö toimub suvise töökorralduse ja lasteaia õppekava 
alusel. Rakendatakse õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid, arvestades lasteaia 
õppekavast tulenevaid valdkondi. 

 Lapsed viibivad võimaikult palju õues õppetegevuste läbiviimisel, lasteaeda 
tulles ja koju minnes 

 Õppe- ja kasvatustöö info on leitav www.eliis.ee 

 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) 

 Koduste mänguasjade kaasa toomine lasteaeda ei ole lubatud va. isiklik 
kaiusuloom, millega ei mängita (ja ei jagata teistega). Kaisulooma kasutab 
laps päevase uinaku ajal ning mis ootab last lasteaia voodis kuni lapse 
suvepuhkuseni. 

5. Toitlustamine 
 

 Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid. 

 Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse sagedasti puudutatavaid ja 
toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini. 

 Rangelt jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, 
lusikat jm söögiriistu. 

 Joogivee õue kaasavõtmisel kasutatakse korduv kasutatavaid masinaga 
pestavaid topse/tasse. 

 Vee joomiseks on soovitav igapäevaselt lapsele kaasa anda puhta veega 
nimeline joogipudel, mille saab ka õue kaasa võtta.  

6. Kommunikatsiooni 
juhtimine 

Kommunikatsioon toimub vastavalt lasteaia info liikumise juhendile. 
Kontakt: Tallinna Lille Lasteaia direktor Veronika Kübar veronika.kubar@lille.edu.ee  
6567371 / 5299637 
Lasteaia üldine e-post lille@lille.edu.ee 
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Info edastamine toimub lasteaia direktori poolt  ELIISI sõnumite/teadete, e-posti 
kaudu või telefoni teel 

 Eliis. ee kaudu (peamine) 

 E-postiga läbi listide vanematele 
kaopakad@lille.edu.ee või ryhm1@lille.edu.ee 
lovilouad@lille.edu.ee  või ryhm2@lille.edu.ee  
paasusilmad@lille.edu.ee või ryhm3@lille.edu.ee  
kassikapad@lille.edu.ee või ryhm4@lille.edu.ee 
õpetajatele või rühmade kaupa 
opetajad@lille.edu.ee   kõik õpetajad 
kaopakad.opetajad@lille.edu.ee  
lovilouad.opetajad@lille.edu.ee  
paasusilmad.opetajad@lille.edu.ee  
kassikapad.opetajad@lille.edu.ee  
hoolekogu 
hoolekogu@lille.edu.ee  

 Töötajal ja lapsevanemal on kohustus koheselt teavitada kui peres 
diagnoositakse COVID-19 haigus (koroonaviirus), (ka juhul kui see toimub 
nädalavahetusel) helistades direktori telefonile 5299637. 

 Direktor teavitab esimesel võimalusel COVID-19 haigusjuhtumist lasteaias 
Tallinna Haridusametit ja edasise lasteaia töö korraldamisel juhindutakse 
Terviseameti nõuandeist . 

7. Uute laste 
vastuvõtmine ja 
harjutamine 
lasteaiaga 
 

 Uute rühmade komplekteerimine toimub perioodil 01.05 kuni 15.08.2020. 

 Vanemate teavitamine koha saamisest toimub Tallinna hariduse 
infosüsteemis. Vanemad saavad koha kinnitada, edasi lükata või loobuda 
iseteeniduskeskonnas või saates kirja lasteaia e-postile. 

 Lasteaiast ja rühmadest info jagamine toimub lasteaia kodulehe kaudu. 

 Lisaks saavad koha kinnitanud vanemad juuni kuu jooksul või hilisemal 
kinnitamisel hiljem info lapse lasteaeda vormistamisest e-posti teel. 

 Uued sõimerühma ja aiarühma lapsed vormistatakse lasteaia rühmade 
nimekirja alates 15.08.2020. Lapse tegelik tuleku aeg rühma on iga pere 
otsus ja vajadus.  

 Plaanime nädalas korraga võtta sõimerühma 3-5 last, et vähendada laste 
kohanemisstressi. Vanemal tuleks anda teada kuupäevaliselt (e-postiga), 
millal reaalselt soovitakse tulla last lasteaiaga harjutama tuppa/õue.  

 Rühmad on uute laste vastuvõtuks valmis alates 17.08.2020. 

 Soovitame soovi ja võimaluse korral tulla augusti algusest (03.08) lapsega 
mõneks ajaks sõime/aiarühma õuealale mängima kella 10.30-11.30 
vahemikus. Nii näete rühmakaaslasi ja saate teiste vanematega ning maja 
õpetajatega tuttavaks. Laps saab kohaneda õueala ja rühmakaaslastega. Olla 
võiks niikaua kui laps jõuab aias püsida ja tegutseda. 

 Kui augustis saab lubada vanematel majja siseneda, siis lapse 
kohanemisperioodil kannab vanem maski ja kasutab des.vahendeid ning 
peab kinni 2+2 reeglist. Vanem on vajadusel lapsega rühmas esimese päeva 
hommikupoolikul alates 9.00. (1-3 vanemat korraga). Iga päevaga 
lühendatakse vanema aega lasteaias. 

 Lasteaia kodukorra ja maksumusega ning kohanemissoovitustega saab 
tutvuda lasteaia kodulehel. 

 Vanematele on kasutamiseks Eliis.ee keskkond, kus on ülevaade rühma 
õppetegevustest, võimalus saata õpetajatele teateid, näha pilte lapse 
päevastest tegemistest (esmalt tuleb esitada taotlus). 

8. Asenduslasteaeda 
minek, 
asenduslasteaias olek 

 Tallinna Lille Lasteaia sulgemise perioodil 01.-31.07.2020 on asendus-
lasteaiad Tallinna Lille Lasteaia lastele  
01.-10.07.2020 Tallinna Kristiine Lasteaed Rästa põik 3 
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 Asenduskoht teise lasteaeda saadakse vanema avalduse alusel, mis on 
eelnevalt esitatud lasteaia direktorile etteantud kuupäevaks. Avaldusel on 
määratletud ajavahemik, millal vajatakse kohta. Kui broneeritakse koht 
asenduslasteaeda, aga seda ei kasutata, tuleb vanemal kohatasu tasuda 
määratletud ajavahemiku eest. 

 Vanema poolt esitatud avalduse alusel esitab asenduslasteaed arve 
avalduses märgitud perioodi eest. 

 Juhul kui laps saab soodustust lasteaiatasu maksmisel, kehtib see ka 
asenduslasteaias. 

 Asenduslasteaia toidu päeva maksumusest tasutakse see osa, mis ületab 
aiarühmas 2,00 €  ja sõimerühmas 1,80 €. Tallinna Linnavalitsuse 20. 
septembri 2017 määrus nr 29  

 Vanematel tuleb eelnevalt tutvuda asenduslasteaia kodulehega, et viia 
ennast kurssi vajaliku teabega (lahtiolekuaeg, kodukord jne). 

 Lapsevanem toob ja viib lapse asenduslasteaeda lasteaia päevakava järgides.  
Asenduslasteaias toimub laste vastuvõtt ja kojuminek nii nagu oma lasteaias 
õues või välisukse juures.  

 Tallinna Lille Lasteaiast asenduslasteaeda minev laps ja Tallinna Lille 
Lasteaeda asenduslasteaiana kasutava lapse rühm määratakse arvestades 
lasteaia töökorralduse võimalusi. Asenduslasteaeda avalduse esitanud 
vanem saab teate, kuhu rühma asenduslasteaias laps läheb hiljemalt  
29.06.2020. 

 Tallinna Lille Lasteaeda tulevad lapsed saavad koha rühmas PÄÄSUSILMAD 
perioodiks 22.-30.06.2020. Asenduslasteaias käib laps kogu seal viibimise aja 
samas rühmas. 

9. Laste kojuminek 
 

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

 Lubatud ei ole jääda lapsega õuealale mängima ning rattaga sõitma. 

 Palume läbi mõelda lapse päevane õueriietus ja kaasa antavad riided ning 
jalanõud. Äraminekul lasteaiast laps riideid vahetama tuppa ei pääse. Palun 
pange sellised riided, millega saab ka õhtul õues olla. Vajadusel võtab 
õpetaja/laps kojuviidavad asjad kotiga õue kaasa. 

 Kellel soov lapse lasteaeda jäänud asju eriolukorra ajast kätte saada, palun 
informeerige rühmaõpetajaid või direktorit. Enne lasteaia sulgemist 
suveperioodiks (01.07-31.07.2020) võetakse lasteaiast kaasa kõik lapse 
asjad. 
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