Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
30.03.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 9.30
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Susanna Kari, Alvi Karp, Kaupo Parve, Hilleri Treisalt, Priit Tammets, Kalev
Kuuspalu, Ere Uibo, Jaanus Hein, Mart Laanpere, Anu Kirsman, Urmas Kirtsi, Ingeldrin Aug,
Küllike Enok.
Puudusid: Margus Soom, Värner Lootsmann.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Alvi Karp: sotsiaalosakond tegeleb jätkuvalt abivajajatega, nende hulk pole praegu veel
suurenenud, kuid eeldame, et neid tuleb juurde uuel nädalal, kuna pensionäride bussiringid
enam ei käi. Busse kasutanud eakatega on suheldud ning pakutud neile abivõimalusi.
Susanna Kari: riik on andnud testimise osas vabamad käed. Saame saata testimisele ka näiteks
müüjaid – reedel saatsime testimisele 5, neist 4 tulid negatiivselt tagasi, ühe vastust veel
ootame. Kui tunneme, et sümptomitega isik kuulub riskirühma, saame suunata ta testimisele.
Siiani oli nii, et oleks väga tahtnud saata, kuid ei mahtunud etteantud raamidesse.
Kalev Kuuspalu: korrakaitse seisukohast on endiselt pigem rahulik, kuid nädalavahetusel lõhuti
ära Kiiu bussipeatuse klaas, mõisa ees on lõhutud postkaste, punt Tallinnast on käinud vargil
Kuusalu ja Loksa Konsumis.
Anu Kirsman: toidupakkide esimese jagamisega saime hakkama, ühtegi negatiivset
kommentaari meile ei tulnud. Oldi mõistvad ning käidi pakil järel ühekaupa. Tegime Loksaga
samalaadse paki. Uus nimekiri läheb lukku täna hommikul, teeme 116 uut pakki, mille saame
välja anda neljapäeval. Kes selle nädala jooksul avalduse esitavad, saavad paki kätte järgmisel
nädalal jne.
Hilleri Treisalt: ka Loksal läks pakijagamine edukalt, kuid võttis planeeritust kauem aega.
Viisime kõik pakid lastele koju. Mõned pakid on üle, anname veel neile, kes meie poole
pöörduvad.
Küllike Enok: Kuusalu Eakate Kodu on kinni tegelikult juba 5. märtsist. Keegi peale oma
töötajatest pole meie majas käinud. Memmed on tervise juures, käib desinfitseerimine,
päästeteenistus tõi 7 kanistrit desovahendit. Alguses oli raske seletada, miks on uksed lukus ja
külalised ei tohi tulla. Kahjuks eraldi karantiinitsooni me tekitada ei saa, kuna ruumi on vähe.
Oleme 9-liikmeline pere ning kui midagi juhtub, oleme kõik koos karantiinis.
OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Järgmise koosoleku aega kokku ei lepi, tegutseme vajaduspõhiselt. Kui tuleb uut
ja olulist infot, kohe teada anda. Kui enne ei kohtu, siis järgmisel E kell 9.
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