ESKU-KAMARI KOOL
Hoonete sulgemine erakorraliste juhtumite tõttu
Erakorralised asjaolud, mille puhul jäävad
1) hooned täiesti suletuks:
 Hoonetesse on toimunud sissemurdmine (hooned jäävad suletuks uurimiste läbiviimise
lõpuni ja avatakse vastava loa alusel)
 Tulekahju
 Varing
 Uputus (kas torustiku väga ulatusliku lõhkemise või mõnel muul põhjusel)
Laste evakueerimine toimub vastavalt ettenähtud plaanidele ja kavadele. Toimub lasteavanemate
kohene teavitamine.


Haiguspuhang (kui nakkuslikku viirushaigusesse on haigestunud rohkem kui pooled
lapsed. Sulgemine kooskõlastatakse terviseametiga)

2) hooned suletakse vastavalt vajadusele ja võimalusele:



Elektrikatkestus –kui see tekib ilma ette teatamata ja on saadud Eesti Energialt
või Põltsamaa Vallavara OÜ-lt kinnitus elektri pikemaajaliseks katkestuseks
Veekatkestus – kui see tekib ette teatamata ja Põltsamaa Vallavara OÜ-lt on
saadud kinnitus veevarustuse või kanalisatsiooni pikaajaliseks katkemiseks

Tervisekaitse nõuetele vastavalt ei tohi lasteasutus tegutseda sellises hoones, kus
 puudub vesi tualettruumide kasutamiseks
 puudub vesi kätepesuks personalil ja lastel
 puudub võimalus valmistada ja serveerida toitu vastavalt hügieeninõuetele
 toitude säilitamise tingimused on rikutud külmkappide soojenemisega
 katlamaja seiskumise tõttu toimub ruumide kiire jahenemine
 pimedal ajal on hoone valguseta ja seega tervisele väga ohtlik (võivad tekkida
õnnetused, traumad) Lasteasutuses ei tohi kasutada lahtist tuld (küünlad jm.)
Kõikide
erakorraliste juhtude
tekkimisel
teavitatakse
olukorrast
viivitamatult
lapsevanemaid.
Lasteaias palutakse lapsevanematel võimaluse korral laps lasteaiast ära võtta.
Alati jääb üks lasteaiarühm tööle, kuhu jäävad lapsed, keda pole võimalik ära viia.
Koolis palutakse lapsevanematel, kui on võimalik, lapsele järele tulla. Kui seda teha ei
saa, organiseeritakse võimaluse korral laste transport koju kas liinibussidega, kooliauto või
personali isikliku transpordiga. Õpetaja peab olema kindel, et lapsel on kodus turvaline, et
tal kodus pole samuti elektrikatkestus, et ta ei karda üksi kodus olla.
Vastasel juhul jääb laps õpetaja järelvalve alla kooli või I-II klassi lapsed soovi korral
lasteaeda.
Väga madal õhutempemperatuur ( külmakraadid õues -20 C ja rohkem)
Lasteaed – töötab tavalise graafiku alusel.
Kool – arvestades ka tuuleindeksit, võivad koolilapsed koju jääda. Kohalesaabunud lapsed

võetakse aga kõik vastu, nad on õpetajate juhendamise ja järelevalve all seni, kuni neil on
võimalik ohutult koju minna.

Kooli personalil tuleb erakorralistes olukordades tegutseda arukalt, paanikata,
lapsevanemaid traumeerimata ja eelkõige laste turvalisuse huvides.

