Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
18.05.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 9.30.
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Meeli Vaarik, Mart Laanpere, Ere Uibo, Susanna Kari, Alvi Karp, Kaupo Parve,
Jaanus Hein, Anu Kirsman, Urmas Kirtsi, Hilleri Treisalt, Ingeldrin Aug.
Puudusid: Margus Soom, Kalev Kuuspalu, Värner Lootsmann, Priit Tammets.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Susanna Kari: tervisekeskuses on endiselt kõik hästi. Hakkame patsiente tihedamini majja
laskma, teenindame ikka maskiga. Keda vahepeal testisime, on osutunud negatiivseks. Meil on
ühekordsed kitlid, maskid, vajadusel visiirid. Välisuks jääb nüüd lahti, aga kui bussiootajad
hakkavad taas meie juurde kogunema, tuleb uks lukku panna.
Urmas Kirtsi: vallamaja töötajad on tänasest tööl, võimaldasime koju jääda väikeste laste
vanematel. Kodanike vastuvõtte välja ei kuuluta, teeme eelneval kokkuleppel. Välisukse juures
on isikukaitsevahendid. Esimese nädalaga lepime kokku, kuidas hakkavad vastuvõtud edaspidi
olema. Kindlasti saab üheks vastuvõtuvariandiks ka e-vastuvõtt.
Kalev Kuuspalu (meili teel): juhtumid vaatasin üle ja midagi erilist toimunud ei ole.
Politseipoolsed edasised tegevused saan teada vast päeva jooksul ja ehk järgmise komisjoni
toimumise ajal olen selles osas targem.
Alvi: sotsiaalosakonnas muudatusi pole.
Anu Kirsman: tänasest sõidavad taas koolibussid, mis on mõeldud neile õpilastele, kes kutsuti
kontaktõppeks kooli. Tõrkeid täna hommikul ei esinenud.
Eksamite osas on selgus saabunud, küsimärgi all on veel aktused.
Spordikeskuse juhataja on välja töötanud avamise kava. Aurusaun, lastebassein ja mullivann
jäävad veel suletuks, ülejäänu avatakse. Igasse ruumi lastakse nii palju korraga sisse, et saaks
jälgida 2+2 reeglit. Ilmselt ei jõua avada juba täna, kuna vesi peab soojenema.
Koolilõuna toidupakke on sel nädalal 195 ehk oluliselt vähem kui möödunud nädalal. Viimane
jagamine on järgmise nädalal ehk 28. mail.
Urmas Kirtsi: tänasest taastub lasteaia osalustasu – volikogu võtab 20. mai istungil selle otsuse
vastu tagasiulatuvalt. Laste arv lasteaedades sellega kindlasti tõuseb.

OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Lubada alates 18. maist avada spordihoone, muuseum, noortekeskus,
raamatukogud eeldusel, et jälgitakse riigi regulatsioone. Täpse avamisaja info
annab iga asutus ise. Eakate kodu piirangud jäävad veel kehtima.
3) Järgmine kohtumine 1. juunil, et tõmmata joon alla eriolukorra perioodile.
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