Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
20.04.2020 videokeskkonnas Zoom
Algus 9.00, lõpp 10.30
Juhatas: Urmas Kirtsi
Protokollis: Ere Uibo
Võtsid osa: Priit Tammets, Kaupo Parve, Susanna Kari, Meeli Vaarik, Alvi Karp, Ere Uibo,
Anu Kirsman, Kalev Kuuspalu, Urmas Kirtsi, Elge Härma, Mart Laanpere, Värner Lootsmann;
Jaanus Hein, Ingeldrin Aug.
Puudusid: Margus Soom, Hilleri Treisalt.

1. Kriisiolukorrast Kuusalu vallas
Elge Härma: Valkla Kodus võtsime juba 6. märtsil vastu otsuse, et külalisi me ei kutsu. Oleme
teistest hoolekandeasutustest rohkem hoitud, kuna oleme nagunii kinnine, territoorium piiratud
ja kliendid ei saa vabalt liikuda. Igapäevast elu kriisiperiood siiski mõjutab. Meie kliendid ilma
saatjata ei liigu, aga eriarsti juures ja kaupluses käimine koos järelevalvega oli muidu meie
tavapärase elu üks osa.
Kriisiperioodi alguses jätkasime rehabilitatsiooni teenusega, terapeudid olid ainsad külalised,
kes meie majas said käia. Klientidele olid need teenused leevenduseks ning aitasid lisaks
kõigele muule ka aega sisustada. Kui tuli eriolukord, lõpetasime teraapiate pakkumise.
Majasiseselt piirame liikumist, meil on 7 erinevat osakonda ja üldiselt praegu ei käi erinevad
osakonnad ehk pered samal ajal õues ega saalitegevustel, käiakse oma pere kaupa.
Desinfitseerimine on üldruumides 3 korda nädalas, tegevusjuhendajad teevad veel lisaks. Kõik
haigestunud töötajad oleme saatnud testimisele, kõik testid on olnud negatiivsed. Olukord hea,
sest 70 töötajast on haiged ainult 4, neil testimised tehtud ja samuti negatiivsed. Klientide hulgas
on olnud väga vähe haigeid. On olnud kurguvalu või väikest palavikku ja neid on ka testitud.
Praegu ootame 5 testitulemust.
Sotsiaalkindlustusametiga kokku lepitud, et lähiajal tuleb kogu personalile laustestimine. Olime
mures, et polnud saada kaitsevahendeid, nüüd on need meil olemas. Oleme välja töötanud
kriisis käitumise juhendi, juhendanud ära töötajad ja välja töötanud lahendused, kuidas toimub
majasisene isolatsioon, kui haigus tuleb. Valklas on 3 erinevat lahendust – ette valmistatud
eraldi üksus, mis pole muidu kasutuses.
Valkla Kodu on suletav kodu ja kliendid viiakse sealt ära. Järgmise aasta esimese kvartali on
kodu veel siiski avatud. Kõik kliendid ei lähe üheaegselt, jaotuvad üle Eesti 3 erinevasse
kodusse. Sõltub sellest, kuidas teised kodud valmivad ning see pole üheaegne, kolimine tuleb
etapiviisiline. Valkla Kodus on 70 töötajat. Kui paljud neist on Kuusalu vallast ja kui palju
mujalt, ei oska täpselt öelda.
Urmas Kirtsi: Eakate Kodu personal läheb täna laustestimisele.

Reedel oli meil Skype-kohtumine peaministriga. Ta küsis, kuidas meil läheb, kuidas hakkama
saame. Rääkisime muuhulgas ka riigipoolsest abist, mis lisaeelarvega vastu võeti. Peaminister
soovis meile edu ja jõudu. Osa sellest sihtotstarbeline – teede investeeringuteks.
Susanna Kari: haigestunuid on kokku 7, kaks on juurde tulnud, kaks terveks saanud. 3 on veel
haiged. Neist kahel väga vähe sümptomeid, aga testitulemus positiivne ning enne neid
karantiinist välja ei lase, kui kordustest on negatiivne. Noored on terveks saanud. Testimise
protsent on olnud 9%, mis on Eesti keskmisest kõrgem, aga selgitatav sellega, et me pole
laustestimist teinud, vaid testinud ainult neid, kellel on sümptomid.
Lasteaeda tulek – ei saa piirata laste arvu lasteaias kuidagi kvoodi alusel. Kriteerium peab olema
see, et laps ja tema pereliikmed peavad olema terved.
Spordikeskuse avamine – etapiviisiliselt avada ei saa. Võib-olla alles sügisel.
Kalev Kuuspalu: politseile on olukord rahulik, patrullid käivad ja toimetavad, teateid on tulnud
tavapärasel määral. Nädalavahetusel on politsei pidanud sekkuma Tsitre RMK platsil toimunud
kogunemisele kahel korral, mujalt kogunemise kohta teateid ei ole tulnud.
Alvi Karp: oleme toidu ja ravimite kojukandega teenindanud 13 leibkonda. 1000 tellitud
näomaski on veel tulemata, loodame kätte saada selle nädala jooksul. Desovahendeid ja maske
on vallamajas, allasutused saavad meie käest.
Anu Kirsman: Sel nädalal jagame 213 toidupakki. Tegime statistikat ja vähemalt ühe korra on
paki saanud 561 last. Tegime juurde ühe jagamispunkti Kiius. Vaatame riigi suuniseid ja
vajadusel püüame mai lõpus kooliskäimise ära korraldada. Koolidel on 4-5 last, kellega ei saa
üldse kontakti.
Mart Laanpere: koolivaheajal põhjalikum tagasiside koolidest, kuidas on kaugõpe läinud ja
toiminud.

OTSUSTATI:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Järgmine koosolek on esmaspäeval, 27. aprillil kell 9.
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