
SUVI 2020 KASEKESE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA  

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   Laste vastuvõtmine toimub õues ja halva ilma 

korral välisuksel. 

 Visuaalselt hinnatakse lapse tervislikku seisundit 

ja mõõdetakse kontaktivaba termomeetriga  

temperatuuri.  

 Haigeid lapsi vastu ei võeta (köha, palavik, 

kurguvalu,  jm) saadetakse koju. 

 Lapsi ei võeta vastu peale kella  9.30 ilma ette 

teatamata. 

 

2. Laste ja töötajate 

tervise kaitse 

(heakorra ning 

hügieeni tagamine, 

haigestumised jms) 

 Ruumide koristamine ja desinfitseerimine toimub 

vastavalt  tervisekaitse nõuetele ja Terviseameti 

juhenditele.  

 Ruumides tagatakse regulaarne tuulutamine. 

 Käsi pestakse sooja voolava vee ja seebiga või 

kasutatakse  alkoholipõhist käte 

desinfitseerimisvahendit 

 Koduseid mänguasju kaasa võtta ei tohi. 

 Lasteaia territooriumile ei tohi siseneda võõrad 

inimesed. Laste ja töötajate nakkusohutuse 

vältimiseks tuleb õuealal vältida lähedasi kontakte 

võõraste inimestega. 

3. Rühmade 

komplekteerimine 
 Rühmi komplekteeritakse kuni 14.augustini 2020. 

 

4. Õppe- ja 

kasvatustöö 
 Õppekasvatustegevus on korraldatud õuealal õues 

õppena. 

 Rakendatakse lasteaia õppekavast tulenevaid 

valdkondi. 

5. Toitlustamine  Toitlustab Mervir OÜ toitlustusfirma. 

 

6. Kommunikatsiooni 

juhtimine 
 Kõik oluline info edastatakse lapsevanematele 

eliis.ee keskkonna ja rühma listide kaudu.  

 Igapäeva suhtlemiseks kasutame elektroonilisi 

kanaleid. 

 Kohapeal direktori vastuvõttu ei toimu. 

 Lasteaia mobiiltelefon on suunatud juhtkonna 

mobiilile. 

 Töötajad teavitavad üleskerkinud probleemidest 

lasteaia juhtkonda ja kriisimeeskonda. 

 Juhtkond edastab olulise info Tallinna 

Haridusametile. 



7. Uute laste 

vastuvõtmine ja 

harjutamine 

lasteaiaga 

 

 Uute lastega puutub kokku juhtkond ja oma 

rühma meeskond. 

 Esmane kohtumine uute lapsevanematega toimub 

õuealal. 

 Uutele vanematele ja nende lastele on eraldi 

sissepääs rühma. 

 

8. Asenduslasteaeda 

minek, 

asenduslasteaias 

olek 

 Tallinna Lasteaed Kaseke vajab asenduslasteaeda, 

kuna on suletud kollektiivpuhkuseks 

ajavahemikul 06.07.2020-26.07.2020. Eelneva 

kokkuleppe alusel, saavad lapsed hoitud Tallinna 

Lasteaias Rabarüblik. 

9. Laste kojuminek 

 
 Laste üleandmine lapsevanemale toimub õues või 

välisuksel. 

 Lapsevanem lahkub territooriumilt võimalikult 

kiiresti ning ei  jää koos lapsega territooriumile 

mängima. 

 

 


