Laagrid, noortekohtumised ja malevad

Mida huvikooli õpetaja, huviringi
juhendaja, õppija ja harrastaja teha
saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Koroonaviirus levib
kogukonnas üksikute
teadaoleva päritoluga
juhtumitena, kuid säilib
laiema leviku risk.
Meie eesmärk on
vältida viiruse levikut
ja säilitada valvsus, et
ei peaks kehtestama
piiranguid.

Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumise levik
väljaspool koldeid ning
nakatumiste koguarv
kasvab kiirelt.

Mida asutus ja organisatsioon
teha saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

• Pesen või desinfitseerin käsi.
• Hoian teiste inimestega distantsi.
• Väldin laagri, noortekohtumise ja
maleva väliseid kontakte.
• Haigussümptomite ilmnedes
konsulteerin arstiga, teen COVID-19
kahtluse korral testi ja vajadusel jään
koju.
• Töötajana kannan üldkasutatavates
ruumides maski.
• Vaktsineerin end esimesel
võimalusel.
• Informeerin laagri, noortekohtumise
ja maleva korraldajat muutustest
oma tervislikus seisundis.

• Loob ja jagab liikumisjuhised,
ruumide ja vahendite
desinfitseerimise korra.
• Teavitab osalejaid tingimustest.
• Tagab hügieeninõuete täitmise
(kätepesu, desovahendid).
• Tuulutab või ventileerib ruume.
• Hoolitseb, et sageli kasutatavad
pinnad oleksid puhastatud.
• Tagab hajutatuse siseruumides.
• Jätab laagris ära avatud uste päeva.
• Eraldab laagris perekülastuseks
individuaalse kohtumise ala.

Lisaks eelnevale:
• Kohanen tegevusega õues, piiratud
kontaktide ja suurusega rühmas.
• Järgin juhiseid liikumiseks, ruumides
viibimiseks ja vahendite
kasutamiseks.
• Kannan siseruumides maski.
• Käitun rühma- ja ühistegevustes
vastutustundlikult, viiruse levikule
mitte kaasa aidates.
• Ei jaga enda asju (joogipudelid jmt).

Lisaks eelnevale:
• Korraldab laagri, noortekohtumise ja
maleva valitsuse kehtestatud
grupipiiranguid arvestades.
• Tagab siseruumides isikutevahelise
hajutatuse ja kontaktide vähendamise.
• Eelistab rühmategevuse läbiviimist õues,
ei lase eri rühmadel kokku puutuda.
• Ei lase eri rühmadel koguneda
järjekorda.
• Jälgib töötajate ja noorte tervist.
• Teab, kes territooriumil viibib.
• Tagab kontaktivaba kaubavahetuse.

Osalen laagris, noortekohtumisel ja
malevas arvestades korraldajapoolseid
tingimusi.

Lisaks eelnevale:
• Ööbimisega tegevusi ei toimu.
• Tagab isikutevahelise hajutatuse ja
kontaktide vähendamise ka tegevuste
korraldamisel välitingimustes.

Meie eesmärk on
tagada tavapärane
arstiabi ja vältida
vajadust ulatuslike
piirangute järele.

Kogukonnas on
nakatumine väga laialt
levinud ning
nakatumiste koguarv
kasvab väga kiirelt.
Meie eesmärk on
tagada erakorraline
arstiabi ja aidata
piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada.

Tegevuses ei osale.

Tegevust ei toimu.

