Valdkondlik käitumisjuhis
Hotellid, toitlustusasutused ja spaad (Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Spaaliit)
Mida igaüks
(töötaja, klient, külastaja, õppija)
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.

•

Peseb käsi
Isegi kergete
haigussümptomitega jääb
töötaja/klient koju, konsulteerib
arstiga, kes COVID-19 kahtluse
korral suunab testi
Vaktsineerib end esimesel
võimalusel
Laeb telefoni HOIA rakenduse

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

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

•
•
•
•

Kõik kannavad avalikus
siseruumis näomaski
Jälgib 2+2 reeglit
Julgustab kliente kasutama
kontaktivaba tasumist teenuste
eest
Jälgib asutuse ja Terviseameti
seatud soovitusi ning eeskirju
nakkuse leviku vältimiseks

Lisaks eelnevale:
•
•

Kasutab maksimaalselt
kontaktivabasid lahendusi
vastavalt võimalustele
Töötab võimalusel kodust

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.

•
•
•

•
•

Lisaks eelnevale:
Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

Mida organisatsioon teha saab
koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Lisaks eelnevale:
•
Teavitab riskist ja annab
käitumisjuhiseid
•
Rakendab „Siin on turvaline“
märgise või asutuse enda
väljatöödatud põhjaliku
regulatsiooni COVID-19
ohutuse raaames.
•
Teeb ettevalmistusi võimalikuks
kaugtööks, kus see on võimalik
•
Tagab hajutatuse markeeringud
põrandatel või siltidena
•
Kus võimalik, kasutab
kontaktivaba teenindust
•
Riiklike piirangute kehtestamisel
kasutab võimalusel erandeid
COVID-19 sertifikaadi omanikele

Lisaks eelnevale:
•
•

•

Lisaks eelnevale:
•

Lähtuvalt töö iseloomust kasutab
maksimaalselt kaugtöö võimalusi

Tagab hästi ventileeritud ruumid
Jälgib töötajate tervist ning
saadab haigusnähtudega töötaja
koju
Tagab desinfitseerimisvahendite
kättesaadavuse töötajatele ja
klientidele, sh üldkasutatavatesse
ruumidesse sisenemisel ja
väljumisel
Jälgib ruumide ja pindade
puhastamisel Terviseameti
soovitusi
Ettevõttele riskianalüüsi
koostamine covid-19 valguses

Suunab töötajaid võimalusel
kaugtööle
Teenuste osutamisel jälgib
võimalikult palju hajutatust nii
klientide kui klientide ja
teenindajate vahel
Võtab võimalusel kasutusele
lisameetmed avalikes ruumides:
ruumide regulaarne õhutamine,
õhupuhastusseadmed

Lisaks eelnevale:
•

Rakendab võimalusel
vahetustes tööle samu
inimesi, et ristnakkumist
vältida

