
Kinnitatud: direktor käskkirjaga  29.03.2022. a. nr. 2- k

LIHULA LASTEAIA KRIISIPLAAN

Kriisiplaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse
selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.

Lasteaia kriisigrupp:

Direktor: Palmi Lahe Tel. 5625 5905

Ametiühingu usaldus isik Pille Kast Tel. 5071769

Esmaabi andjad lasteaias: majandusjuhataja Ene Pallas Tel. 56631903

Hädaabi 112

Valla hariduse, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Jane Mets Tel. 5029743

KRIISIPLAAN

Juhtum Lapse tegevus Töötaja tegevus Märkused

Tulekahju Tegutse vastavalt 
tuleohutuseeskirjale

Tegutse vastavalt 
tuleohutuseeskirjale

Avarii
(elektrikatkestus, veeavarii,
varing, liiklusavarii,

Otsi õpetajalt või
õpetaja-abilt abi

Hinda olukorda

Helista 112

Õpetajad jäävad
lastega 
rühmadesse, 
avariipinnale 
või suunavad 
koju, vajadusel 
parklasse

kütteavarii ja teised LÜLITA PEAKILBIST
avariid) VÄLJA ELEKTER!!!

Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja

Informeeri direktorit või
õpetajat



Õnnetused õpilase või 
täiskasvanuga (näiteks 
teadvuse kadu/ 
kukkumine)

Helista 112

Otsi õpetajatelt või
õpetaja-abilt abi

Hinda olukorda

Helista 112

Alusta esmaabi andmist
või otsi esmaabi andja

Õpetajad jäävad 
lastega 
rühmadesse, 
avariipinnale
või suunavad

Õpetaja informeerib
koju

lapsevanemat

Informeeri direktorit

Rasked vigastused/traumad
(suured verejooksud, 
luumurrud)

Helista 112

Otsi abi täiskasvanult

Peata verejooks

Ära muuda luumurru
puhul kannatanu

Žgutti ära
kasuta!

kehaasendit

Vajadusel helista 112

Õpetaja informeerib
lapsevanemat

Informeeri direktorit

Lapse surm Helista 112 Helista 112

Teavita mõnda
täiskasvanut

Teavita direktorit,
õpetajat

Kriisigrupp teavitab 
lapsevanemaid, 
rühmakaaslasi, töötajaid

Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Töötaja surm Helista 112

Teavita mõnda
täiskasvanut

Helista 112

Teavita direktorit või
õpetajat

Õpetajad jäävad
lastega 
rühmadesse, 
avariipinnale

Kriisigrupp teavitab
lähedasi ja lasteaia

või suunavad
koju



töötajaid

Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Lapse surm väljaspool Teavita direktorit või
lasteaeda õpetajat

Kriisigrupp teavitab
õpetajat, lasteaias
olevaid lapsi, töötajaid,

Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Töötaja surm väljaspool
lasteaeda

Teavita direktorit või 
õpetajat

Kriisigrupp teavitab 
lasteaia töötajaid ja lapsi

Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Lapsevanema surm Teavita direktorit või
õpetajat

Kriisigrupp teavitab 
õpetajaid, lapsi, töötajaid

Kriisigrupp organiseerib



leinaabi

Kriisigrupp organiseerib
mälestussümboolika

Lapse või täiskasvanu
suitsiid

Helista 112

Teavita mõnda
täiskasvanut

Helista 112

Võimalusel anna
esmaabi

Õpetajad jäävad
lastega rühma 
või suunavad
koju

Teavita direktorit või
õpetajat

Kriisigrupp teavitab 
lapse puhul õpetajaid,
töötajaid

Kriisigrupp organiseerib
leinaabi

Õpetaja organiseerib
mälestussümboolika

Lasteaia territooriumilt Võimalusel helista 112 Helista 112 Välisriiki
väljaspool toimunud
õnnetusjuhtum
(ekskursioonil, matkal,

Teavita mõnda
täiskasvanut

Alusta esmaabi andmist

Teavita telefoni teel

minnes uuri 
järele hädaabi
telefoni number

väljasõidul) lasteaia direktorit

Kriisigrupp organiseerib
edasise tegutsemise

Õnnetusjuhtum veekogul
suvel või talvel jääauku 
kukkumine

Püüa käepäraste 
vahenditega (oks, 
lauajupp, nöör jm)
aidata vette kukkunud

Püüa uppujat päästa 
ohutusnõudeid silmas 
pidades (lähene uppujale
tagant, olles ettevaatlik, 
et uppuja sind endaga 
kaasa ei tõmba)

Jääauku kukkunud püüa
päästa käepäraste

kindlale pinnale tuua

Helista 112, teavita
õpetajat või
täiskasvanut



vahenditega

Helista 112, teavita
direktorit

Alusta esmaabi andmist

Tulistamine või noaga
ähvardamine

Helista 112 (kui ei saa
rääkida, jäta kõne

Helista 112 (kui ei saa
rääkida, jäta kõne

avatuks, lootuses, et
teave sinu asukohast ja
toimuvast jõuab

avatuks, lootuses, et
teave sinu asukohast ja
toimuvast jõuab

päästeametisse)

Säilita rahu

päästeametisse, 
võimalusel saada
sõnum)

Võimalusel ära suhtle
tulistajaga ega ärrita
teda

Võimalusel vii hoonest
eemale teised lapsed

Võimalusel teavita
direktorit või õpetajat

Kriisigrupp tegutseb
edasi vastavalt
olukorrale

Vägivaldne sissetungija Teavita täiskasvanut

Säilita rahu 

Võimalusel ära suhtle

Püüa sissetungijat
rahustada

Vajadusel kutsu abi

Lapsed 
lahkuvad
ruumist

sissetungijaga ega Vajadusel helista 112
ärrita teda

Teavita direktorit või
õpetajat

Vägivaldne laps Teavita täiskasvanut Püüa vägivallatsejat
korrale kutsuda

Teavita õpetajat või
direktorit

Õpetaja või direktor



informeerib vastava ala
spetsialiste, kes 
tegelevad juhtumiga

Õpetaja informeerib
lapsevanemat

Lapse kadumine Teavita täiskasvanut

Teavita politseid
helistades 112

Teavita lapsevanemat ja
politseid, helistades 112

Teavita direktorit

Suitsetamine Teavita õpetajat või
õpetaja-abi

Koosta suitsetamise 
kohta protokoll (kes, 
millal ja kus suitsetas)

Alkoholi ja 
narkootikumide
tarvitamine

Teavita kahtlusest 
direktorit või õpetajat

Teavita politseid ja
direktorit

Suhted meediaga

- Meediaga suhtleb vaid direktor

- Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem

Kriis väljaspool lasteaeda

- Järgida ametite- ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi

- Kriisigrupp koguneb

- Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused lasteaia töös

- Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja lapsi



Juhiseid õpetajale

- Ole lastega koos, ära jäta lapsi üksi.

- Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta 
kinnitamata teateid.

- Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg 
või kriisigrupi liige.

- Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset
psühholoogilist abi.

- Aita lastel taastada enesekontroll ja rahuneda.

- Ole oma käitumisega lastele eeskujuks.



Lisa 1.

Kinnitan: Palmi Lahe 
direktor  29.03.2022. a. nr 2- k

Viiruste perioodil tegutsemise juhend

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel 
Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Lääneranna valla poolt antud juhiseid
laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Tegevused Kokkulepped lasteaias

1. Laste vastuvõtt

 Lasteaeda võetakse vastu täiesti terveid lapsi.
 Viirusohu kasvades kogukonnas võetakse lapsi vastu  

välisuksel või eeskojas.
Vanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.

 Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last, kelle 
pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 
viirus.

 Viiruste perioodil kraaditakse kõiki lapsi  kontaktivaba
termomeetriga lasteaeda tulles ja vaadatakse üle nende 
tervislik seisund.

 Lasteaeda jõudes suunatakse laps kohe käsi pesema.
 Haigussümptomite olemas olul on õpetajal õigus laps 

koju saata.
 Viirusohu kasvu korral kogukonnas lastevanemate ja 

võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole 
aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise
vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel 
järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.

 Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse ei tooda.



2.

Laste ja
töötajate tervise 
kaitse (heakorra ning 
hügieeni tagamine, 
haiges- tumised jms)

 Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks 
lasteaias on esmatähtsad respiratoorne- ja käte
hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide piisav 
tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

 Haigusnähtudega õpetajad ja töötajad ei tohi tööl olla.

 Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks 
lasteaias on garderoobides käte desinfitseerimisvahendid.

 Kaitsemaskide kasutamine ei ole Terviseameti 
hinnangul lasteaednikele üldjuhul soovitav. Kui 
töötaja kuulub riskigruppi või talle pakub maski

kasutamine turvatunnet, siis on tal õigus kaitsemaski kanda.
 Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ning Lääneranna Valla antud 
juhiseid laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse 
tagamiseks.

 https://www.kriis.ee/haridus-hobid-ja-sport/oppetegevus      
 https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-edastas-   

juhised-lasteaedade-ja-hoidude-tegevuse- korraldamiseks  
 https://www.hm.ee/et/koroona      

3.Rühmade komp- 
lekteerimine

 Kriisiolukorras moodustatakse vajaduspõhiselt 
valverühmad eesliinitöötajate lastele.

 Rühmade ühendamisel arvestatakse, et
lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu.

4.Õppe-
ja kasvatustöö

 Õppe- ja kasvatustöö toimub lõimitult mängu kaudu 
jälgides õppekava valdkondi.

 Õppe- ja kasvatustegevus ning laste mäng toimub 
lasteaia õuealal ja mänguväljakul.

 Õppetöös on suurem rõhk hügieenireeglite 
selgitamisel ja nendest kinnipidamisel.

 Ühiskasutuses olevaid ruume kriisiperioodil ei 
kasutata.

 Kui  lapsed  on  suunatud  koduõppele  (rühm
karantiinis), saadavad õpetajad e-posti teel
õppematerjale peredele.



5.

Kui leiab asutuses 
aset kokkupuude 
viirusekandjaga

 Lähikokkupuutest viiruskandjaga või covid viiruse 
kandjana majas viibinud isik, teavitab viivitamatult lasteaia
juhti ohust viiruse levikul. Lasteaiajuht hindab olukorra 
tõsidust, viiruskandjaga kokkupuutunud
töötajate arvu ning määrab karantiini vastavalt vajadusele.

6.

Kommuni-

katsiooni juhtimine

 Direktor Palmi Lahe, telefon ,5625 5905 e-post: 
lihulalasteaed@laaneranna.ee

 Direktor teavitab viiruse leviku otsese ohu korral 
asutuses Lääneranna valda, personali ja lapsevanemaid 
järgnevalt:

Lääneranna vald – e-posti, telefoni teel;
personal– suuliselt, telefoni, personalimeililisti kaudu 
kaudu;
lapsevanemad – meililistide kaudu.

 Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid 
järgnevalt:
juhtkonda – suuliselt ja telefoni teel; lapsevanemad – 
suuliselt, telefoni teel, meililisti kaudu.

 Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid 
järgnevalt:
juhtkond- telefoni, e-posti kaudu; õpetajad- 
suuliselt, e-posti ja telefoni teel.

7.

Uute
laste vastuvõtmine ja 
harjutamine

lalasteaiaga

 Rühm uute laste vastuvõtmiseks avatakse             
01. augustil või lapsevanemaga kokkuleppel.

 Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma 
õuealal või rühmaruumis väikestes gruppides.

 Harjutamisperioodil võib lapsega kaasas olla üks 
lapsevanem.



8.Laste kojuminek

- Viirusohu kasvades kogukonnas toimub laste
üleandmine lapsevanemale õues või välisuksel.
Lapsevanema tuppa tulek vaid äärmisel vajadusel.

- Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt
võimalikult kiiresti  ning ei jää  õuealale  mängima või
teiste lapsevanematega suhtlema.

- Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis
järgitakse 2+2 nõuet.

Kriisiplaan võib muutuda seoses olukorraga riigis.

Korraldus on teatavaks tehtud kõikidele asutuse töötajatele 08.02.2021.
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