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COVID-19 viiruse puhangu tõttu seatud piirangute  

leevendamise kord alates 01.06.2020 

 

Territooriumilt lahkumine 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra ajal kehtestatud piirangute 

leevendamise kavale on alates 01.06.2020 üld- ja erihooldekodus viibivatele isikutele lubatud 

hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel 

isikukaitsevahendeid ja järgivad 2+2 reeglit. 

1. Klientidel on kohustus kasutada enda kaitseks kirurgilist kaitsemaski rahvarohkete kohtade 

külastamisel: kauplustes, bussis, taksos, ürituste külastamisel, rahvarohketel tänavatel liikudes. 

2. Maskide saamiseks pöördub klient osakonna juhataja poole, kes aitab vastavalt kliendi poolt 

väljaspool territooriumi plaanitud tegevustele hinnata maski kasutamise vajadust ning vajalikku 

maskide kogust, juhendab maski õiget ja sihipärast kasutamist ning varustab klienti maskidega. 

3. Väljaspool territooriumit peavad kliendid järgima 2+2 reeglit. See tähendab liikuma 

maksimaalselt kahekesi koos ja hoidma teiste inimestega vähemalt 2 meetrist distantsi. 

 

Külastamine 

Vastavalt eriolukorrajuhi ja Terviseameti korraldusele on hooldekodudes klientide külastused 

lubatud alates 01.06.2020. juhindudes hoolekandeasutuse juhtkonna poolt kehtestatud korrast. 

Kokkusaamised lähedastega korraldatakse hooldekodu õuealal, kui on täidetud järgmised 

tingimused: 

1. Külastajatel puuduvad haigussümptomid, 

2. Külastajatel on eeltäidetud COVID-19 tervisedeklaratsioonid, 

3. Külastamine on eelnevalt kokku lepitud osakonna juhatajaga, 

4. Külastamine toimub tööpäeviti ajavahemikul 9.30 kuni 16.00 ja kestab maksimaalselt 1 

tund. 

5. Külastajaid on 1 kuni 2 ning järgitakse 2 m distantsi nõuet, 

6. Külastaja kannab külastusel maski ja desinfitseerib käed, et vältida võimalikku 

piisknakkuse levikut, 

7. Pakke ei ole lubatud kliendile vahetult üle anda (sh maiustused ja lilled vms). 

8. Erandkorras võib osakonna juhataja lubada külastada voodis hooldatavat klienti tema toas. 

Seda ainult tingimusel, et klient ei suuda ratastoolis istuda, mistõttu pole võimalik külastust 

õuealal korraldada. 

9. Siseruumis läbiviidava külastuse aeg võib olla maksimaalselt 30 minutit. 
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Külastamise kord: 

1. Iga külastaja peab eelnevalt täitma tervisedeklaratsiooni ning registreerima ja kooskõlastama 

oma külastuse telefoni või e-kirja teel külastatava kliendi osakonna juhatajaga. 

1.1 Telefoni teel registreerumisel täidab osakonna juhataja külastaja ütluste põhjal 

COVID-19 tervisedeklaratsiooni ning külastamist takistavate asjaolude puudumisel 

lepib kokku täpse külastusaja. Külastaja allkirjastab deklaratsiooni külastusele 

saabudes. 

1.2 E-kirja teel külastusele registreerumise puhul saadab osakonnajuhataja igale külastuse 

taotlejale täitmiseks COVID-19 tervisedeklaratsiooni ning täidetult tagasi saadud 

deklaratsiooni alusel lepib kokku täpse külastusaja, kui puuduvad külastamist 

takistavad asjaolud. 

2. Osakonna juhataja korraldab iga konkreetse külastuse, selle ohutu läbiviimise (kliendi 

saatmine, isikukaitsevahendite kasutamine, käte antiseptika, külastaja kehatemperatuuri 

mõõtmine kontaktivaba termomeetriga jms). 

3. Külastaja peab oma kohale saabumisest teavitama osakonna juhatajat telefoni teel hoonesse 

sisenemata, nimetades kliendi nime, keda külastab, külastajate nimed ja külastajate asukoha 

(peasissepääsu  juures, elukorpuse välisukse juures) ja jääma ootama edasisi juhiseid. Hoonesse 

omavoliline sisenemine on keelatud. Osakonna juhataja registreerib külastuse kirjalikult 

külastuste  žurnaalis. 

Osakondade telefonid, kuhu helistada on: 

1. osakond – 3579569 

2. osakond – 3579570 

3. osakond – 3579570 

4.-5. osakond – 3579572 

4. Osakonna juhataja nimetab külastajale külastuse läbiviimise koha, teavitab klienti külastaja 

saabumisest. Klient ja tema saatja paigaldavad külastusele minnes endale kirurgilise 

kaitsemaski, kliendi saatja võtab kaasa vajaliku koguse isikukaitsevahendeid külastajatele 

(kirurgilised maskid, vajadusel ühekordsed kindad ja antiseptiku) ning liigub koos kliendiga 

kokkulepitud külastuspaika. 

5. Kliendi saatja kontrollib koheselt külastajate kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur ületab 

37,0° C, katkestab kliendi saatja koheselt külastuse, suundub kliendiga tagasi osakonda ning 

palub külastajatel lahkuda. 

6. Külastaja, klient ja kliendi saatja on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski ning vahetult 

enne ning pärast külastust desinfitseerima käsi.  

7. Kliendi saatja lepib külastajaga kokku külastuse kestuses (maksimaalselt 1 tund) ning külastuse 

lõppemisel aitab kliendil tagasi osakonda naasta. Kohustus on hoonesse sisenedes iga kord 

koheselt desinfitseerida enda ja kliendi käed.  
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8. Soovitav on püsida kogu külastuse ajal kokkulepitud külastuskohas. Külastaja ei tohi koos 

kliendiga lahkuda hooldekodu territooriumilt, ei tohi kutsuda teda oma autosse ning vahetult 

kliendile üle anda  pakke. Külastaja ei tohi lahkuda enne, kui on saabunud töötaja, kes kliendi 

tagasi osakonda aitab. 

9. Erandkorras kliendi eluruumis korraldatava külastuse korraldamise ja igakülgse ohutuse 

tagamise eest vastutab osakonna juhataja. Vältida tuleb külastaja kokkupuuteid teiste 

hooldekodu klientide ja töötajatega. Külastaja peab kandma kaitsemaski ja -kindaid kogu 

hoones viibimise aja ning desinfitseerima käed hoonesse sisenemisel ja väljumisel. Samuti 

peavad külastuse ajal kandma kaitsemaski klient ja külastajat saatev töötaja ning 

desinfitseerima külastaja lahkudes käed. 

 

Pakkide vastuvõtmine 

Alates 01.06.2020 on lubatud tuua klientidele eelneval kokkuleppel osakonna juhatajaga pakke.  

Pakkide vastuvõtmise kord: 

1. Nõutav on kliendile paki toomise aeg ja tingimused eelnevalt kokku leppida kliendi osakonna 

juhatajaga kas telefoni või e-maili teel. 

2. Pakke saab üle anda  tööpäevadel kell 9.30 kuni 16.00 

3. Pakkide üleandmise kohaks on hooldekodu peasissepääsu trepp (lipuvarda vastas). 

4. Pakkide üleandmiseks ei ole lubatud siseneda hoonesse. 

5. Pakil peab olema märgitud paki saaja nimi ning paki saatja nimi ja telefoninumber. 

6. Vastu võetakse pakke, mis ei sisalda kiiresti riknevaid toiduaineid, alkohoolseid jooke või muid 

hooldekodus keelatud aineid ja esemeid. 

7. Pakk antakse üle kontaktivabalt, järgides 2 meetri distantsi nõuet. Paki vastuvõtja kasutab 

kasutusjuhiseid järgides isikukaitsevahendeid (näomask, kindad), desinfitseerib enne hoonesse 

toomist saadetise välise pakendi ning paigutab paki hoiuruumi, kleepides pakile sildi 

vastuvõtmise kuupäeva ja kellaajaga. Hoiuruumist lahkudes desinfitseerida käed. 

8. Paki väline pakend desinfitseeritakse ja pakk isoleeritakse enne kliendile üleandmist 72 tunniks 

hoiuruumi. 

9. Osakonna juhataja  kannab osakonna žurnaali kantakse märke paki saabumise kohta ning lisab 

kuupäeva ja kellaaja, millal pakk tuleb kliendile edastada (72 tundi pärast hoiuruumi 

paigutamist). 

 

 

 

Ülar Uusküla 

Juhatuse liige 


