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Sotsiaalministeerium                                                                                                  14.05.2020 

 

Arvamuse avaldamine 

 

Vastuseks Sotsiaalministeeriumi 14.05.2020 kirjale nr. 1.2-2/58-1 

 

Eesti Lasteaednike Liidu arvates on Sotsiaalministri määruste muutmise määruse eelnõu ja selles sisalduvad 

muudatused vajalikud. 

 

Eesti Lasteaednike Liit teeb ettepaneku määruste muutmise eelnõus: 

 

§ 1. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“ muutmine  

  

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“ lisa täiendatakse 

punktiga 41 järgmises sõnastuses:  

  

„41. COVID-19   

 

Täiendada punkti 41.1. või 41.4. järgmises sõnastuses: 

 

Haigustunnustega lastekollektiivist kojusaadetud lapse lastekollektiivi tagasilubamise otsuse teeb arst. 

Või: 

Haigustunnustega lastekollektiivist kojusaadetud laps lubatakse tagasi lastekollektiivi perearsti tõendi 

alusel. 

 

Põhjendus: Lasteasutuste igapäevases praktikas on väga tavaline olukord, kus haigustunnustega 

kojusaadetud laps tuuakse lasteaeda tagasi juba päeva-paari möödudes ja lapsevanem väidab, et laps on 

terve 

 

Määruse punkti: 

 

41.2. Tõrjeüritused nakkuskoldes, desinfektsioon. COVID-19 nakkuse tõrjel nakkuskoldes 

lähtutakse Terviseameti juhistest.  
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Täiendada ja lisada: 

 

Lasteasutused korraldavad laste tervise igapäevase jälgimise ning haigestunud lapsed saadetakse koju.. 

 

Lasteasutuste tegevus peab olema COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku ajal suunatud personali ja 

laste nakkusohutuse tagamisele ning nakkuse leviku ennetamisele ja vältimisele. Lasteasutused tagavad 

personali asjakohaste isikukaitsevahendite korrektse kasutamise ja infektsioonikontrolli nõuete täitmise ja 

selle regulaarse kontrolli.  

 

Sotsiaalministri määruste muutmise määruse eelnõu seletuskirjas lisada ja lahti kirjutada: 

 

Lisa punktis 41.4 sätestatakse tõrjemeetmed nakkuspuhangu korral, mille kehtestamisel lähtutakse 

Terviseameti juhistest.  

  

Lasteasutused (st koolides, lasteaedades, lapsehoidudes jt sarnastes asutustes) korraldavad laste tervise 

igapäevase jälgimine, et haigustunnustega lapsed varakult avastada ja koju saata. 

 

Lasteasutustes tuleb korraldada laste tervise igapäevane jälgimine (nt temperatuuri mõõtmine laste 

vastuvõtul ja haigustunnuste ilmnemisel)  

  

Lasteasutustes on COVID-19 nakkuse puhangu ja epideemilise leviku korral oluline pöörata eriliselt 

tähelepanu personali ja patsientide nakkusohutuse tagamisele, st tagada personalile asjakohased 

isikukaitsevahendid ja nende korrektne kasutamine, pidada kinni infektsioonikontrolli nõuetest ning 

kontrollida nende nõuete järgimist regulaarselt, et ennetada ja vältida nakkuse levikut asutuse sees ja 

asutusest väljapoole. Samuti jälgitakse nendes asutustes igapäevaselt personali tervist ja haigestunud 

töötajad eemaldatakse koheselt töölt.  

  

Liili Pille 
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