
 
 
 
Märjamaa valla lasteaedade kodukorra lisa:  
 
 
Lasteaia töötajate, lastevanemate ning laste tervise kaitseks rakendab lasteaed järgmisi                   
meetmeid ning kinnitab kodukorra lisana alljärgnevad tegevused ja käitumisjuhised, mis on                     
kõikidele osapooletele täitmiseks kohustuslikud: 
 

1) Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja terve lapsevanem. 
2) Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, palavik )  lapsi ei               

tohi lasteaeda tuua.  Samuti ka lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud                     
COVID-19 haigus. 

3) Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine korraldatakse õuealal. 
Lapsevanem annab hommikul lapse üle rühma õpetajale selleks kokku lepitud kohas           
ning vanem rühma ruumidesse ei sisene. Õhtuti saadetakse lapsed koju õuest, halva            
ilma korral rakendatakse muid kokkuleppeid.  

4) Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale oluline mänguasi. Lasteaed võib            
paluda, et mänguasi on vaid ühe lapse kasutuses ning viiakse koju reedeti. 

5) Lapse lasteaeda tulekul hindab rühmatöötaja lapse tervise seisundit (võimalusel         
mõõdab kontaktivabalt lapse kehatemperatuuri). 

6) Lasteaia personal suunab kergete haigustunnuste ilmnemisel (kurguvalu, köha, nohu,         
palavik, halb enesetunne) lapsed koju ning soovitab vanemal võtta ühendust          
perearstiga.  

7) Lapsevanemad ja mitte lasteaia personali hulka kuuluvad isikud viibivad lasteaia          
territooriumil lühikest aega ning lapsevanemad ei jää lapsega territooriumile mängima. 

8) Põhjendatud vajadusel (erandkorras nt sõimerühmad) võib lapsevanem osaleda lapse         
harjutamisel.  

9) Erandjuhtudel võib lapsevanem minna lapsega riidehoidu ja saata teda rühmaukseni.  
10) Siseruumides tuleb kasutada desinfitseerimisvahendeid ning soovitame kanda maski. 
11) Võimalikult palju tegevusi lastega viiakse läbi õues. Ürituste korraldamisel lähtub iga           

lasteaed Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ja Terviseameti        
soovitustest.    

12) Lasteaial on õigus nõuda terviseriskide maandamiseks harjutamist ilma lapsevanema         
osaluseta. Esimest korda lasteaeda tuleva lapse puhul välditakse tavapärast         
lasteasutusega harjutamist viisil, kus lapsevanem on vahetult rühmaruumis oma ja          
teiste laste juures.  
 
 

 


