Käitumisjuhis Kloogaranna puhke- ja koolituskeskuse laagri juhatajale ja noortelaagri1
projekti- või grupijuhtidele Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks
1.
Terviseohutuse tagamine
1.1 Kloogaranna puhke- ja koolituskeskus:
1.1.1.
kontrollib noortelaagrisse saabujaid kontaktivaba termomeetriga;
1.1.1
laagri juhataja informeerib laagris viibijaid ja töötajaid üldhügieeni nõuetest ja tagab
desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
Paigaldab
desinfitseerimisvahendid
kraanikausside juurde ja sööklasse ning võib kontrollida nõuete täitmist;
1.1.2.
tagab noortelaagri elu-, majutus-, tegevus- jm ruumides ventilatsiooni ja regulaarse
tuulutamise;
1.1.3.
hoiustab võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) teistest
jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käitleb 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
1.2. Noortelaagri projekti- või grupijuht:
1.2.1.
peab olema Kloogaranna noortelaagrisse saabudes veendunud, et laagritegevuses
osalejad EI OLE NAKATUNUD Covid-19 viirusesse;
1.2.2.
küsib noorte lapsevanematelt/eestkostjatelt laagrisse saabumisel allkirjastatud
Terviseameti poolt etteantud tervisedeklaratsiooni;
1.2.3.
kontrollib ning jälgib pidevalt noorte, kasvatajate ja tegevusjuhtide tervislikku
seisundit laagris olles;
1.2.4.
kontrollib laagritegevuses osalejate hügieeninõuete täitmist;
1.2.5.
tagab, et laagritegevuses osalejad väldiksid omavahel otseseid kontakte, nt ei kätleks,
kallistaks jmt, et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist.
1.2.6.
tagab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised, krooniliste
haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed minimaliseerib) kokkupuutumist teiste
isikutega oleks minimaalne.
2.
Tegevuste läbiviimine noortelaagris ja töötamise korraldus
2.1 Kloogaranna puhke- ja koolituskeskuses:
2.1.1
teavitab noortelaagri korraldajat enne laagrite toimumist haridus- ja
teadusministeeriumilt saadud juhisest noortegrupi või -rühma maksimaalsest lubatud
suurusest.
2.1.2
tagab peale ruumide kasutamist ruumide koristamise ja desinfitseerimise vastavalt
terviseameti soovitustele (s.h. ruume tuulutatakse regulaarselt päeva jooksul ning
üldkasutatavaid ruume puhastatakse desinfitseerivate vahenditega);
2.1.3
tagab, et noortelaagri juhataja omab täielikku ülevaadet puhke- ja koolituskeskuse
territooriumil viibivatest isikutest;
2.1.4
tagab, et noortelaagri toimumise ajal ei viibiks territooriumil kolmandad isikud.
2.2 Nootelaagri projektijuht või grupijuht:
2.2.1
tagab, et noortegrupi või -rühma suurus ei ületa haridus- ja teadusministeeriumi
edastatud juhises toodud;
2.2.2
reguleerib noortegrupi või -rühma liikumist territooriumil, sh liikumistrajektoorid ja
ajagraafikud ning jälgib, et ei tekiks lähikontakti erinevate rühmade liikmete vahel;
2.2.3
korraldab noortelaagris osalejate sotsialiseerivad tegevused rühmade kaupa;
2.2.4
jälgib, et tegevused, kus osaleb enam kui üks rühm (rühma suurus vastavalt valitsuse
poolt seatud piirangutele), toimuvad värskes õhus ja seda üksnes juhul, kui on tagatud
rühmade vahel 2 meetrine vahemaa ning rühmad omavahel kokku ei puutu;
Noortelaager käesoleva juhise tähenduses laagrit korraldava asutuse poolt 7-26aastastele
noortele korraldatud püsi- ja projektilaager, mis toimub Kloogaranna puhke- ja
koolituskeskuses.
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2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.2.8

juhul kui tegevuste läbiviimiseks on ilmastikuolude tõttu vajalik siseruumide
kasutamine korraldatakse tegevused rühmades (rühma suurus vastavalt valitsuse poolt
seatud piirangutele), tagab 2+2 reegli täitmise ning et rühmad omavahel kokku ei
puutu;
tagab kätepesu sooja vee ja seebiga iga kord peale WC kasutamist ning enne söögisaali
sisenemist;
projekti- või rühmajuhid või kasvatajad kontrollivad, et enne söömist desinfitseerivad
kõik laagris osalejad käed;
korraldab sööklasse sisenemise peauksest ja väljumise rõdu kaudu.

3.
Majutus
3.1 Kloogaranna puhke- ja koolituskeskus:
3.1.1
korraldab noorte ööbimise kämpingutes (igas kämpingus on 6 kohta) järgides valitsuse
poolt kehtestatud rühmapiiranguid.
3.2 Noortelaagri projektijuht või grupijuht:
3.2.1
vastutab selle eest, et kämpingutes viibivad noored nii palju kui vajalik ja nii vähe kui
võimalik;
3.2.2
vastutab selle eest, et laagrilised ei käiks üksteise kämpingutes;
3.2.3
korraldab ja kontrollib kontaktivaba suhtlust.
4.
Toitlustamine
4.1 Kloogaranna puhke- ja koolituskeskus:
4.1.1
korraldab toitlustamise gruppides ja rühmades, mille suurus ei ületa haridus- ja
teadusministeeriumi juhises toodud maksimaalset arvu ja tagab, et toitlustusruumis
istutakse gruppide/rühmade kaupa, mis paigutatakse üksteisest 2 meetri kaugusele;
4.1.2
arvestab toitlustamise korraldamisel tervisekaitse- ja toiduohutuse nõudeid ning jälgib,
et oleks tagatud toidukordade sagedusele kehtestatud reeglid.
4.2 Noortelaagri projektijuht või grupijuht:
4.2.1
korraldab erinevate gruppide/rühmade sööklasse ja sealt ära liikumise vajalike ajaliste
vahedega, et omavahel mitte kokku puutuda; vajadusel tehakse toitlustamiseks
ajagraafik;
4.2.2
korraldab sööklasse sisenemise peauksest ja väljumise rõdu kaudu.
5.
Noortelaagris osaleja haigestumine
5.1 Kloogaranna puhke- ja koolituskeskus:
5.1.1
Covid-19 diagnoosi kinnituse korral korraldab kohese desinfitseerimise kõigis
üldkasutatavates ruumides, kus positiivse diagnoosi saanud isik on viibinud;
5.1.2
jälgib, et Covid-19 nakatunuga kokku puutunud isikud saadetakse eneseisolatsiooni
ning teavitab juhtunust vajadusel terviseametit;
5.1.3
keeldub majutusteenuse osutamisest ilmsete haigussümptomitega ja/või nakatunud
isikule.
5.2 Noortelaagri projektijuht või grupijuht:
5.2.1
sümptomite esinemisel vastutab haigestunud noore või töötaja kohese koju saatmise
eest;
5.2.2
korraldab haigestunud noore isoleerimise, kuni lapsevanem/eestkostja talle järele tule
ning kui terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistab 112;
5.2.3
teavitab lapsevanemat/eestkostjat kohustusest pöörduda perearsti poole Covid-19
testimise korraldamiseks;
5.2.4
teavitab laagri juhatajat, kui test osutus positiivseks ning konkreetne rühm, kus
nakatunud noor osales, saadetakse koju eneseisolatsiooni; ülejäänud laagrirühmad
jätavad tegevust.
6.
6.1

Üldise hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed kõikidele osapooltele:
oluline on jälgida käte hügieeni, käed tuleb pesta nii enne kui peale programmilisi tegevusi;

6.2

6.3

piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina
küünarvarre või salvrätikuga; salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel
koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed;
joogivee tarbimiseks kasutatakse vaid individuaalseid joogipudeleid.

Kloogaranna Kloogaranna puhke- ja koolituskeskuse ei hüvita noortelaagri korraldajale ega
osalejale mistahes kulusid, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud Covid-19 viirusest või
muudest haigustest, sealhulgas kulutusi transpordile, ravile, ravimitele, viirustestidele ja
asendusmajutusteenusele.
Kloogaranna Kloogaranna puhke- ja koolituskeskusel on õigus vajadusel seada täiendavaid
juhiseid Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks.

