Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
Tööversioon
Täiendavad soovitused
Täiendavad soovitused laagriprogrammides osalejale enda ja kaaslaste turvalisuse tagamiseks seoses
COVID-19 tõttu kehtestatud eriolukorrast lähtuvalt Lastekaitse Liidu noortelaagrites asukohaga
Pivarootsis ja Remnikus.
Tuleb arvestada, et COVID-19 põhjustab viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse
kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.
/Noortelaagrite ja noortemalevate korraldamine 12. juunist COVID-19 perioodil/.
Eesmärk on takistada viiruse levikut laagrikeskkonnas ning teha tõhusat
lapsevanema/eestkostja, laagrilise, personali ja laagrivahetuse meeskonna vahel.

koostööd

Täiendavad ennetusmeetmed laagriprogrammides osalemiseks:
1. Kui noor tuleb laagrisse ühistranspordiga (tellitud bussiga), peab ta käed desinfitseerima
desinfitseerida bussi sisenemisel ja väljumisel. Nõude peab tagama teenust osutav
transpordiettevõte ning selle täimist jälgima reisisaatja.
2. Kui laps tuuakse laagrisse oma transpordivahendiga, siis enne laagriterritooriumile sisenemist
desinfitseerida käed. Soovitav, et laagivahetuses osaleva noorega ei tuleks kõik pereliikmed
saatjateks kaasa, k.a lemmikloomad.
3. Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.
4. Saatjatel ja pereliikmetel on laagri territooriumil asuvatesse siseruumidesse sisenemine
keelatud ning viibimine territooriumil pole lubatud.
5. Laagrilise võtab vastu ja juhatab majutusmajja laagrivahetuse meeskond.
6. Võimaluse korral võta kaasa isiklik püüriga padi, tekikotiga tekk ja voodilina.
7. Kindlasti võta kaasa individuaalne joogipudel, mida kasutad ja hooldad ainult sina.
8. On soovitav võtta kaasa ka teisi isikukaitsevahendeid, sealhulgas niisked salvrätikud, käte
desinfitseerimisvahend jne.
9. Hoia ja hoolda oma isiklikke asju, sealhulgas telefon, kõrvaklapid, prillid, raamat jne ning ära
anna sulle kuuluvaid esemeid kasutamiseks kolmandatele isikutele.
10. Järgi kehtestatud käitumisjuhiseid ning ajagraafikuid. Kehtib 2+2 reegel.
11. Oma tervisliku seisundimuutusest teavita koheselt rühmajuhti/kasvatajat. Kui terviseseisund
silmnähtavalt halveneb tuleb helistada 112.
NB!
1. Haigena peab olema kodus. Igasuguste haigussümptomitega palun laagrisse mitte tulla.
2. Kinnitada allkirjaga osaleja kaardil, et 21 päeva enne laagri algust ei ole laagriline olnud
kokkupuutes haigega, kellel on tuvastatud COVID-19 nakkus.
3. 2 nädalat enne laagrisse tulekut väldi reisimist sealhulga välisreisid.
4. Sellel suvel ei korraldata ülelaagrilisi üritusi (disko, grillimisõhtu, esinemised vanematele jne).
5. Esimese laagripäeva kogunemisel räägime reeglid ja kodukorra üle.
Pese tihti käsi
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta käte desinfitseerimisvahendit. Käte
pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse.
Väldi silmade, nina ja suu katsumist
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad hiljuti
viiruste poolt saastatud olla. Kui puudutad oma silmi, nina või suud, siis on võimalus, et viirus kandub
ka sinule edasi.
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Isiklik hügieen on eelkõige puhtus, mida oma igapäevaelus hoida ning mis on iseenesest mõistetav.

Täname mõistva suhtumise eest.
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite juhtkond

