Kuusalu valla kriisikomisjoni koosolek
PROTOKOLL
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1. Praegusest olukorrast
Terje Kraanvelt: Kuusalu valla nakatumiskoefitsient on praeguse seisuga 748,48, mis on
kõrgem kui näiteks Tallinnas. Enne pühi ei saa sellise näitajaga ei saa end eriti kindlalt tunda.
Kui viimati perearstiga rääkisin, siis ta rahustas, et lisandunud nakkusjuhud on siiski
ootuspärased, tulnud perekondlikest haiguskolletest. Haiguskolded on teada ja nakatunud ja
lähikontaktsed püsinud korralikult isolatsioonis. Näitu lisab juurde Loksa eakate kodu, kus on
meie valla eakaid. Kui seal hakkab olukord paranema, saavad ka meie numbrid ilmselt pisut
paremaks.
Tänaste arvude osas – viimase ööpäeva jooksul tuli juurde 6 haiget. Nende hulgas on ka üks
allasutuse töötaja, aga temagi on teadaolevatest haiguskolletest ja pole oma töökollektiivis
olnud. Lähikontaktsete hulk temaga seoses ei suurene.
Jõulud on ukse ees ja pühad saabumas. Kuusalu kirikuõpetaja Jaanus Jalakas plaanib 24.
detsembril kella 16 jumalateenistuse viia läbi õues. Praegu rakendatakse kirikus hajutamist, see
on hästi toimunud, aga jõulude ajal oleks see keeruline, sest muidu mahuks kirikusse liiga vähe
rahvast.
Allasutuste osas õnneks halbu arenguid ei ole. Koolid on distantsõppel, koolilõuna
toidupakkide jagamine korraldatud. Distantsõpe on võimaldanud kiiremini alustada Kuusalu
kooli ettevalmistusi lammutustöödeks. Lasteaedades haigeid töötajaid pole, rühmad on avatud,
jõuluüritusi korraldatakse arukalt ja läbimõeldult.
Spordikeskuses on rühmatreeningud lõpetatud, üksikkülastajaid lastakse sisse. Jälgitakse
külastajate arvu ja liikumisi, maskide kandmist. Pühade ajal on spordikeskuses lühendatud
tööpäevad. Spordikeskuse juhi sõnul on jäänud ka külastamine vähemaks.
Kalev Kuuspalu: patrullid käivad avalikes kohtades, näiteks kauplustes, kontrollimas maski
kandmist, vajadusel jagame maske. Kuusalus pole olukord nii hull, maske kantakse korralikult,
Loksal tuleb rohkem noomida. Minu põhiaeg kulub praegu Terviseameti abistamises – teavitan
positiivseid ja lähikontaktseid.

Priit Tammets: kui olukord on stabiiline ja kontrolli all, poleks ehk kriisikomisjonil iga nädal
mõtet kohtuda, aga paarilauseline kokkuvõte komisjoni liikmetele tuleks kasuks.
Terje Kraanvelt: olen nõus, et kui pole erakorralisi küsimusi, siis edaspidi informeerin
kriisikomisjoni asjade käigust ja olukorrast meilitsi.

OTSUTATI:
1. Kriisikomisjon hakkab edaspidi kogunema vajaduspõhiselt, mitte regulaarselt igal
nädalal. Kriisikomisjoni esimees teeb komisjoni liikmetele igal nädalal kirjaliku
kokkuvõtte meilitsi.
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