
Asutuste töökorraldus täiendavaid piiranguid 
arvestades 
02.03.2021 

Tulenevalt  Vabariigi  Valitsuse  korralduse  nr  282  „COVID-19  haiguse  leviku  tõkestamiseks
vajalikud  meetmed  ja  piirangud"  01.03.2021  jõustunud  redaktsioonist  muutub  Saarde  valla
hallatavate asutuste töö järgnevalt:

03. märtsist kuni 28. märtsini 2021 (kui vahepeal ei muutu Vabariigi Valitsuse korraldus) ei ole
lubatud statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused,
sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, avalikud jumalateenistused ja
teised avalikud usulised talitused siseruumides. Isikud ei või viibida ja liikuda meelelahutusteenuse
osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes.

Avalike ürituste korraldamisel tuleb arvestada järgmist:

· Ajavahemikul 3.–28. märts ei ole siseruumides avalike koosolekute ega ürituste (sh konverentside,
teatrietenduste,  kontsertide,  kinoseansside,  avalike  jumalateenistuste  ja  teiste  avalike  usuliste
talituste)  korraldamine  ning  meelelahutusteenuse  osutamise  kohas,  muuseumides  ega
näituseasutustes  viibimine  lubatud.  Keeld  puudutab  nii  statsionaarse  istekohaga  kui  ilma
statsionaarsete istekohtadeta koosolekuid ja üritusi.

·  Õues toimuvad üritused on lubatud kella  6.00-st  kuni  kella  21.00-ni,  kui  on tagatud,  et  ühes
rühmas ei ole rohkem kui 10 isikut ning rühmad omavahel kokku ei puutu.

Laste,  noorte  ja  täiskasvanute  huvihariduses,  huvitegevuses,  täiendkoolitusel,  täiendõppel,
noorsootöös  ei  ole  kuni  28.  märtsini  rühmaviisiline  tegevus  või  treening  siseruumides  lubatud.
Lubatud  on  tegevusi  või  treeninguid  teha  kas  üksi  või  kahekesi,  näiteks  personaaltreeneri  või
treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Välitingimustes noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele
hakkab 3.  märtsist  kehtima kord,  mille  järgi  on lubatud koos juhendajaga kuni  10-inimeselised
rühmad, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Tulenevalt eelnevast on avalikkusele suletud:

• Kilingi-Nõmme klubi: 

Kontakt: Kinne-Riin Reest, tel: 5569 5715, klubi.juhataja@saarde.ee

• Surju Rahvamaja: 

Kontakt: Aime Vill, tel: 5343 4653, aime.vill@gmail.com

• Tali Seltsimaja: 

Kontakt: Astrid Ruusman, tel: 518 4634, astrid.ruusmann@gmail.com

• Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus 

Kontakt: Heli Juhkamsoo, tel: 4492 755, kivake@saarde.ee
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Lubatud on individuaalne huvitegevus järgnevalt:

- mitte rohkem kui üks osaleja ja üks juhendaja koos;

- tegevuse ajal partnereid ei vahetata;

- teiste inimestega vähemalt kahemeetrise vahemaa hoidmine.

Raamatukogutöö korraldamine:

Raamatukogu kõigis avalikes siseruumides (lugemissaalides, internetipunktides, teeninduskohtades)
on kohustuslik kanda kaitsemaske või katta nina ja suu.

Lubatud on:

●  siseruumides  lugemissaalide  külastamine,  väljaannete  laenutus  ja  tagastamine,  avariiulite
kasutamine;

● internetiarvuti kasutamine;

● veebiteenuste osutamine;

● päringutele veebis, e-posti ja telefoni teel vastamine;

● väljaannete kontaktivaba laenutus ja tagastus;

● õuealal välilugemisaalid.

Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud:

· näituste külastamine;

· laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduse, huvitegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse, sportimise
ja täiendõppe rühmategevused (nt raamatu- või lauamänguklubi, keeleõppe, multimeedia-, väitlus-
või käsitööring);

· haridusprogrammid (raamatukogutunnid, töötoad, ekskursioonid jms).

Sporditegevus:

Siseruumides on lubatud ainult individuaaltreeningud, st koos võivad treenida 1 juhendaja ja 1
juhendatav.  Ruumide  25%  täituvuse  nõuet  tuleb  järgida,  kuid  lubatud  on  siiski  ainult
individuaaltreeningud. Nt on 25% täituvuse jälgimine oluline jõusaalide puhul, kus isikud saavad
tegeleda individuaaltreeninguga.

Välitingimustes  võivad  koos  treenida  kuni  10  inimest,  sh  juhendaja,  teiste  rühmadega  kokku
puutuda ei tohi.

Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste alla.
Nendeks on tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall ja rannatennis. Tegevuse käigus ei tohi
paarilisi vahetada.

Avalikud saunad:

Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades,  spaades,  basseinides, veekeskustes ja ujulates ei  ole
kuni 28. märtsini lubatud viibida.

Avalikud jumalateenistused:



Siseruumides  ei  ole  lubatud  avalike  jumalateenistuste  ja  teiste  avalike  usuliste  talituste
korraldamine.

Toitlustus- ja meelelahutusasutused:

Peavad  sulgema kohapeal  viibivatele  külastajatele  oma uksed  kella  18.00-st  kuni  kella  6.00-ni
hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost on lubatud. Toitlustusasutustes võib ühes lauas istuda kuni kaks
inimest,  laudade vahe peab olema vähemalt  kaks  meetrit  (piirang ei  kehti  perekondadele)  ning
ruumi täituvus võib olla kuni 50%.

 

Täpsemat infot saab veebilehelt kriis.ee

https://www.kriis.ee/et
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