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K O R R A L D U S 

 

Kiviõli         26. august 2020 nr 516 

 

Ajutiste piirangute kehtestamine 

Lüganuse valla haldusterritooriumil  

 

Viimastel päevadel on COVID-19 levik Ida-Virumaal hüppeliselt kasvanud ja nakatanute arv 

järsult tõusnud. Terviseameti Ida regionaalosakond annab soovitusi ja teavitab, et järgmised 

kaks nädalat on väga olulised viiruse leviku tõkestamiseks Ida-Virumaal. Koroonaviiruse  

leviku tõkestamiseks ja turvalisuse tagamiseks kehtestatakse ajutised piirangud Lüganuse valla 

haldusterritooriumil.  

 

Lähtudes eeltoodust, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 

punkti 3, Lüganuse Vallavalitsus annab  

 

k o r r a l d u s e: 

 

1. Kehtestada, kuni 30.09.2020 Lüganuse valla haldusterritooriumil koroonaviiruse COVID-19 

leviku tõkestamiseks järgmised ajutised piirangud: 

 

1.1 Lüganuse valla koolieelsed lasteasutused 

Lapsevanemate sisenemine lasteasutusse on reeglina keelatud. Lapse üleandmine lasteasutuse 

töötajale toimub lapse ainult ühe vanema poolt lasteasutuse õuealal, kus kõiki lapsi kraaditakse 

lapsevanema juuresolekul. Lapsi, kelle kehatemperatuur on kõrgem kui 37,3 kraadi või kellel 

on köha või nohu või muud haigustunnused, lasteasutusse vastu ei võeta. Lapsevanem lahkub 

lasteasutuse territooriumilt koheselt pärast lapse üleandmist ja vastuvõtmist. 

Erand: Sõimerühma võib siseneda kahe nädala jooksul üks lapsevanem, kelle laps läheb 

esmakordselt lasteasutusse. Lapsevanemat kraaditakse. 

 

1.2. Lüganuse valla üldhariduskoolid 

Lapsevanemate sisenemine kooli hoonetesse on reeglina keelatud. Kõiki õpilasi kraaditakse 

kooli hoonesse sisenemisel. Õpilasi, kellel on palavik või köha või nohu või muud 

haigustunnused, kooli ei lubata. 

Erand: Koolihoonesse võib siseneda alates 01. septembrist kahe nädala jooksul 1. klassi õpilase 

lapsevanem. Lapsevanemat kraaditakse. 

 

1.3. Lüganuse valla huvikoolid 

Lapsevanemate kooli ruumides viibimine on keelatud.  Kõiki õpilasi kraaditakse kooli 

hoonesse sisenemisel. Õpilasi, kellel on palavik või köha või nohu või muud haigustunnused, 

kooli ei lubata. 

Erand: Lapsevanematel on lubatud viia eelkoolilapsed klassi ja nad vastu võtta, kuid tunni ajal  

on lapsevanematel kooli ruumides viibimine keelatud. 

 

1.4. Lüganuse valla noortekeskused ja –toad 

Ruumide väljarentimine üritusteks on keelatud. Kõik külastajad registreeritakse kellaajaliselt, 

et oleks võimalik hiljem tuvastada isikute ruumis viibimise aeg. 



1.5. Lüganuse valla päevakeskused on avatud vaid teenuste pakkumiseks. Ruumide 

väljarentimine üritusteks on keelatud.  

1.6. Lüganuse valla raamatukogud  

Kõik külastajad registreeritakse kellaajaliselt, et oleks võimalik hiljem tuvastada isikute ruumis 

viibimise aeg. 

1.7. Lüganuse valla kultuuri- ja rahvamajad 

Ruumide väljarentimine on lubatud koosolekute (max kuni 3 tundi) ja peielaudade 

korraldamiseks. Keelatud on pidada üritusi, sünnipäevi vms. Huviringide läbiviimisel tuleb 

õhutada ruumid pärast ühe ringi lõppu ja teise ringi algust.  

 

2. Kõikides siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Regulaarselt tuleb 

tuulutada ruume ja desinfitseerida pindasid. Tegevuste korraldamisel on vaja hoida osalejate 

vahel distantsi ja võimalusel rühmas olevaid inimesi hajutada. Täpsem info on leitav  

veebilehel https://www.kriis.ee ja Terviseameti veebilehe 

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus  

 

3. Lüganuse Vallavalitsusel avalikustada korralduse sisu Lüganuse valla veebilehel, 

sotsiaalmeedia kanalites, valla infotahvlitel ja bussipeatustes. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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