Vändra Alevi Sotsiaalmaja
kriisiplaan COVID-19 leviku
tõkestamiseks (valgusfoori
põhimõttel)
I.Roheline stsenaarium. Viiruse levik on piirkonnas /vallas
kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal.
•
•
•
•
•

Toimub tavapärane teenuste osutamine. Järgitakse üldisi hügieenireegleid.
Hooldustöötajatel on olemas maskid, kindad ja desovahendid.
Hoonete Uus tn 17 ja Vana tn 94 sissepääsude juures on olemas deso kätele, kindad, maskid ning
kilesussid.
Haigena asutust ei külastata ja huviringitegevustes ei osaleta.
Töötajad haigena tööle ei tule
Hooldustöötajate asendused:
Ludmilla Kangur – Herle Laanesoo
Aune Kont – Triinu Leiten
Karmen Ilves – Helke Sumre
Tegevusjuhendaja haigestumisel võtavad töö üle teised tegevusjuhendajad .
Asenduse korraldamise eest vastutab asutuse juhataja.

Kollane stsenaarium. Riigis on kehtestatud hädaolukord või
on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teenuste osutamine toimub, kuid rakendatakse piiranguid ja juhiseid mis on kehtestatud riigi poolt.
Inimestevahelisi kontakte vähendatakse hajutamise abil (ruumide ja töögraafikute alusel). Asutuses ei
toimu või on vähendatud rühmade kogunemist nõudvaid tegevusi: huviringid, ühisüritused.
Välditakse või viiakse miinimumini kontaktid Uus tn 17 ja Vana tn 94 hoonete vahel.
Erinevad külastused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Sotsiaalmajas viibinud isikute
kontaktidest on ülevaade. Sotsiaalmaja elanikud väldivad külaskäike kaugemal olevate lähedaste juurde.
Koosolekud ja koostöövestlused (võrgustiku koosolekud) toimuvad võimaluse korral veebi kaudu
järgides isikuandmete kaitse reegleid.
Hooldus- ja remonditöid hoonetes tehakse kui nende tegemist ei ole võimalik edasi lükata ning kui neid
on võimalik teha nii, et ei puututa kokku asutuse teenusekasutajate ega töötajatega.
Töötajatel, kes osutavad teenust klientide kodus on kohustus kasutada maski jm
isikukaitsevahendeid.
Kliendi saatmisel arstide juurde jm asjaajamisel kasutab maski nii töötaja kui teenuse saaja.
Ühe piirkonna hooldustöötajad väldivad omavahelisi füüsilisi kohtumisi, et vajadusel asendada üksteist.

Punane stsenaarium. Riigis on kehtestatud eriolukord või
asutuses on tuvastatud kohapealne kinnitatud COVID-19
juhtum.
•
•
•
•

Teenuste osutamine asutuses kohapeal toimub ainult vältimatu vajaduse ning eelnevate kokkulepete
alusel.
Asutuse kliendid, kes ei ela kohapeal saadetakse koju. Tegevusjuhendajad kodukontorisse või käivad
tööl ühe-kahe kaupa: võimaluse ja sobivuse korral osutatakse teenuseid telefoni või veebi vahendusel.
Elanikele, kes elavad asutuses tagatakse toiduainete, esmatarbekaupade ja ravimite toomine poest,
apteegist.
Erakorralist infot ja juhiseid tegutsemiseks edastab asutuse juhataja.

Üldpõhimõtted viiruse leviku ennetamiseks
Sotsiaalmajas järgitakse töötajate ja teenusekasutajate tervise kaitseks esmatähtsaid
hügieeninõudeid, sh ruumide tuulutamine, kontaktpindade täiendav puhastamine päeva jooksul,
kasutatud tegevusvahendite desinfitseerimise kasutusjärgselt. Sotsiaalmaja sissepääsude juures ja
WCdes on kätepesu ning desinfitseerimise võimalused.
Haigustunnustega tööle või teenusele tulemine on keelatud. Haigustunnuste ilmnemisel peab
töötaja koheselt asutuse ruumidest lahkuma. Haigestunud teenusekasutaja saadetakse koju.
Nakkushaiguse sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
Sotsiaalmaja töötajatel ei ole kohustust kanda maski asutuses igapäevaselt, kuid soovi korral on
see võimalus olemas. Isikukaitsevahendite varusid täiendatakse regulaarselt.
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