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1. Praegusest olukorrast
Terje Kraanvelt: vabariigi üldisi nakatumisnumbreid vaadates rõõmsaid järeldusi põhjust teha
ei ole. Kuusalu valda ltuli viimase ööpäeva jooksul juurde 4 haiget.
Ühendust võttis Kuusalu Naiskodukaitse instruktor Lana Toomvap, kes soovib teha valla
kriisikomisjoniga koostöös hästi korraldatud info jagamise päeva kas aprilli- või maikuus, kui
meie elu ja olu hakkab seda lubama. Kriisikomisjon räägiks seal oma tööplaanidest, tuleks ka
Põhja Päästekeskuse kriisibüroo, MTÜ Peaasjad (psühhosotsiaalne abi) ja MTÜ Kuusalu
Lastekaitse Selts.
Mart Laanpere: milline on meedia roll?
Terje Kraanvelt: kogunevad inimesed, kes peaksid kriiside puhul tegutsema, meedial rolli ei
ole.
Mart Laanpere: kas see on kiirreageerimine või üldisem?
Terje Kraanvelt: üldisem, kuidas kohapealsed vabatahtlikud nagu kriisikomisjon ja
naiskodukaitse saaks abiks olla. See on siiski õppepäev, et rääkida, mida kriiside puhul on vaja
teada. Täna me koguneda ei tohi, aga hiliskevadel, kui see peaks olema võimalik. Meie 2021.
aasta tööplaanis on samuti kohalike ressursside kaasamine kriisiolukorras. Saame arutleda, mis
on meie kohalikud ressursid ja millisel moel neid saab kaasata.
Kalev Kuuspalu: jõulude ja uusaasta ajal oli Kuusalu vallas pilt päris hea, kuid me ei saa midagi
teha, kui inimene põhimõtteliselt maski ei kanna. Valitsuse korraldus on sellise võimaluse
jätnud.
Terje Kraanvelt: nõus. Kui poodi minna, siis inimesed kannavad üldiselt maske ja
jumalateenistused möödusid samuti hästi. Kool ootab pikisilmi, et saaks alustada, neil takistusi
ei ole. Lasteaedades sujub töö ja elu normaalselt, rühmi sulgeda ei ole tulnud ja lasteaiaõpetajad
ei ole haigestunud. Loodame et nii püsib.

Sotsiaalministeerium (SOM) kogub andmeid vaktsiini eelisjärjekorras kasutamiseks. SOM
valik eelisjärjekorrale on: kohalikud ühisveevärgi ja soojuse teenuse osutajad ja soojuse ning
teede korrashoiu eest vastutavad isikud. Saadame neile nimekirjad.
Teisipäevasel Põhja päästepiirkonna kriisikoosolekult kriitilise tähtsusega infot omavalitsustele
ei laekunud. Teiste valdade juhid kirjeldasid olukorda rahulikuna ja murettekitavaid juhtumeid
ei olnud.
Susanna Kari: meie nimistutes on kokku 3 positiivset inimest, testidele suunamine on kuni 5
inimest päevas. Aastavahetuse möödumine hakkab nüüd tunda andma, aga Kuusalus on hetkel
rahulik. Loksa olukorda ma ei tea.
Terje Kraanvelt: kas on infot vaktsineerimisest?
Susanna Kari: mina sain esimese doosi vana aasta sees, mingeid kõrvalmõjusid ei olnud.
Õdedest nõustus üks, teised ootavad, et vaktsineerimine toimuks meie keskuses. Kuusallu
planeeritakse vaktsineerimiskeskus peale esimesi vaktsineerimisi.
Mait Kröönström: viimase 24h ei lisandunud ühtegi, eile oli üks positiivne.
Susanna Kari: aktiivsed positiivseid haiguslugusid on hetkel kolm.
Mait Kröönström: millal Kuusalus vaktsineerimine hakkab?
Susanna Kari: veel ei ole infot, plaanipäraselt peaks olema järgmisel nädalal, kuid hetkel infot
ei ole.
Terje Kraanvelt: kes järgmisena vaktsiini saavad?
Susanna Kari: meie vaktsineerime hooldekodu elanikke. Võtame hoolealustega ühendust, kuid
Valklas ei saa nad ise nõusolekut anda ja omastega tuleb ühendust võtta. Gripi puhul saime
60% omastelt nõusoleku, kuid seitse patsienti keeldus vaktsiinist. Hooldekodude järel tulevad
eakad ja rasked kroonilised haiged. Tavaelanikkonnani võime jõuda suvel alles, tahtjaid on
palju.
Mait Kröönström: kui hooldekodudes jääb vaktsiini üle, kas need võiks anda teistele
soovijatele?
Susanna Kari: see on ajakriitiline ja tuleb ära kasutada poole tunni jooksul, aga teeme
varunimekirja.
Terje Kraanvelt: kui perearstikeskusesse pöördub nimistuväline inimene, kas siis ta ei saa
vaktsineerida?
Susanna Kari: Vaktsiin ei ole nimistuga seotud, kuid me ei tea inimese tausta ja allergiariske.
Terje Kraanvelt: kaasajastasime kriisikomisjoni põhimäärust.
OTSUSTATI:
1. Kriisikomisjon hakkab edaspidi kogunema vajaduspõhiselt, mitte regulaarselt igal
nädalal. Teemad saadetakse varem. Meeldetuletus koosolekust saadetakse üks päev
enne koosoleku toimumist.
2. Kaaluda infopäeva läbiviimiseks arutelu.
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