
	

Lugupeetud lapsevanem! 

Laagrisuvi on algamas!  
Tulenevalt Terviseameti nõuetest seoses COVID-19 viirusnakkuse levikuga oleme laagri 
personaliga välja töötanud mõningad erimeetmed selleks laagrisuveks. See olukord on meile 
kõigile uus ning sellega seoses palume Teilt mõistvat suhtumist. Need juhised on selleks, et 
Teie laps lahkuks laagri lõppedes sama tervelt ja rõõmsalt, kui ta oli siia tulles: 
 
*  Palun jälgige oma lapse tervist kahe nädala jooksul enne laagrisse tulemist. Palume mitte 
lubada last rahvarohketele kogunemistele, eriti siseruumides toimuvatele üritustele, kus võib 
olla kokkupuuteid võõraste inimestega. Kui lapsel esineb palavikku, köha, hingamisraskusi 
või muid COVID-19 sümptomeid, tuleb laagrit koheselt informeerida, tuusik tühistada või 
koha olemasolul ümber broneerida hilisemasse vahetusse, pärast seda,  kui arst on lapse 
terveks tunnistanud. Laagris tohib osaleda vaid täiesti terve laps! Välismaalt saabunud lastel 
tuleb viibida 14 päeva enne laagrisse tulekut karantiinis. 
*  Laste vastuvõtt laagrisse toimub 20-liikmelistes rühmades ja suuremate kokkupuudete 
vältimiseks saab iga laps kohaletulekuks kindla ajavahemiku. Teile antud kellaajast 
kinnipidamine on väga oluline, et oleks võimalik järgida valitsuse poolt kehtestatud reegleid. 
* Palume lapsega laagrisse tulla vaid ühel lapsevanemal, et vältida liigset inimeste 
kogunemist. 
* Registreeringu andmete kinnitamine ja lapse üleandmine toimub õues värskes õhus. Palun 
varustage ennast tulles isikliku kirjutusvahendiga! 
* Palume vanematel mitte laagrimajja siseneda, et vältida ebavajalikku kokkupuudet võõraste 
inimeste vahel. Erandkorras lubatakse majja esimest korda tulevate nooremate laste vanemad, 
kes abistavad last vajadusel voodi kordaseadmisel. Majja siseneval lapsevanemal tuleb kanda 
näomaski. 
* Kui lapsel ilmnevad laagri jooksul haigussümptomid, teavitame teid koheselt ja lapsevanem 
on kohustatud lapsele viivitamatult laagrisse järele tulema. 
Viiruse avastamisel laagris suletakse see koheselt ja kõik laagrisolnud suunatakse karantiini ja 
kohustuslikule testimisele, kogu laager aga põhjalikule desinfitseerimisele.  
 
Laagri personal on läbinud COVID-19 teemalise koolituse ning iga töötaja on kohustatud 
enne laagri algust koroonatesti tegema. Laagri territooriumile on paigutatud 
desinfitseerimisvahendid, mille kasutamist lastele pidevalt meelde tuletatakse. Palume ka teil 
tuletada lastele meelde vajalikku sagedast kätepesu, isikliku käteräti kasutamist ja 
hügieenireeglitest kinnipidamist. 
 
Laagrisse tuleb seega kaasa võtta: 

Isiklik, kindlasti nimega märgistatud veepudel 
Isiklikud hügieenitarbed, salvrätid, käterätt (kindlasti peab laps tulema 
käsi pesema isikliku käterätiga nii sööma tulles kui WC-sse tulles!) 

Saame ju siiski olla rõõmsad, et lastelaagrite tegevus on sellel suvel lubatud. Meie teeme 
omalt poolt kõik, et Teie lapsel oleks laagris tore, lõbus ning turvaline. 
 
Kui piirangud peaksid lõdvenema või karmistuma, siis teavitame Teid sellest koheselt. 
 
	


