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ERIOLUKORD Eestis
COVID-19

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja
sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Eriolukord kuulutati välja, et tõkestada viiruse levikut.

Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid
kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused 1. maini. Eriolukord võimaldab kasutada hädaolukorra
juhtimiskorraldust. Eriolukorra lahendamiseks moodustati valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Eriolukord kehtib selle
aasta 1. maini k.a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

ERIOLUKORD
PÕLTSAMAA VALLAS
Koolid suletud,
õpilased koduõppel!
Lasteaiad avatud neile,
kel pole võimalik lapsi koju jätta.
Raamatukogu suletud!
Hooldekodude külastamine
keelatud!
Huviringid pausil, sündmused
tühistatud!
Rohkem infot elukorralduse muutustest Põltsamaa vallas
https://www.poltsamaa.ee/koroonaviirus

Põltsamaa Vallavalitsus
otsib hädaolukorraks
vabatahtlikke
Kui Sinu tervis lubab ja soovid aidata abivajajaid,
siis anna palun teada oma valmisolekust hakata kriisi
süvenedes vabatahtlikuks.
Põltsamaa Vallavalitsus ootab infot vabatahtlike
kohta, kes on nõus hädaolukorras abistama hätta jäänud vallakodanikke eelkõige sotsiaalvaldkonnas.
Vabatahtlike kontaktid ja info abistamise võimaluste kohta palume saata sotsiaalosakonna juhataja
e-posti aadressile: merike.sumla@poltsamaa.ee
PVL

Postipunktid jäävad
avatuks
Kuigi Eesti Post teatas, et suleb 17. märtsist erakorralise olukorra tõttu Põltsamaa valla postipunktid,
otsustas ettevõte sellest kavatsusest loobuda.
„Kõik postipunktid jäävad avatuks, kuna ka eriolukorras on vajalik lepingujärgsete teenuste edasine osutamine senises ulatuses üle Eesti,” teatas
Omniva Põhja regiooni juht Ott Nauts.
Seega jääb postiteenus toimima täies mahus, teenust pakuvad postkontorite ja kirjakandjate kõrval
ka postipunktid.
PVL
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+ Oluline info eakatele eriolukorra ajal
Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega
inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil üle
60-aastastel soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal
juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega
ning suhelda laste ja lastelastega vaid telefoni või
elektrooniliste kanalite kaudu.
Terviseamet on andnud soovitused, mida inimesed
peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks ette võtma.

+ Pese tihti ja hoolikalt käsi!
Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse.
Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad.

+ Järgi hügieeni!
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina
ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti
ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut,
kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte
paljast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja
viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast
kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu
teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.

+ Väldi füüsilist kontakti
haigusnähtudega inimesega!
Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks
meeter inimestega, kellel on välised haigustunnused
- näiteks köha või nohu. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise
korral piisknakkuse sisse hingata ja ka ise haigestuda. Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

+ Väldi silmade, nina ja
suu katsumist!
Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti
viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi,
nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et
viirus kandub ka sinule edasi.

Kui sul on palavik, köha ja/
+ või hingamisraskused,
otsi varakult abi!
Ütle tervishoiutöötajale või perearstile, kui oled
olnud lähikontaktis inimesega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või
hingamisraskused. Haigussümptomite (palavik,
köha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust ravi
käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või
õhupuuduse korral helista 112.
Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid hügieeninõudeid,
sealhulgas kätepesu ning võimalusel püsi kodus,
kuni oled tervenenud (minimaalselt 14 päeva)!
Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid
produkte!
Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega
kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi pesemata
puu- ja köögivilju.

Et muutunud olukorraga paremini
hakkama saada, pea kinni
järgmistest nõuannetest:
• Jälgi igapäevast rutiini!
• Püüa kodus olles nii palju kui võimalik säilitada
oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku eluviisi põhimõtteid! Kui võimalik, viibi iga päev värskes
õhus!
• Ära võta lapselapsi enda juurde hoida! Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll
võivad lapsed olla viiruse edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks ära kutsu praegu külla või võta
hoida lapselapsi või teiste lähedaste lapsi!
• Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti!
• Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel ning väldi võimalusel füüsilist kontakti!
• Väldi kaupluse ja apteegi külastamist! Võimalusel ära käi ise poes ja apteegis, selle asemel palu seal
käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal! Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava
varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe korraga
tuua ja üle ukse anda! Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid, palun jälgi, et sul oleks vähemalt ühe
kuu varu olemas! Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja
selle inimese ID-kaarti, kes ostab ning selle inimese
isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja kirjutatud,
kelle jaoks ostetakse.
• Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt! Kui
vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja kogukonnaga
ning uurida, kas neil on võimalik toidu või ravimite
toomisega aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi,
kes saaks abistada, tasub ühendust võtta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab.

+ MUU OLULINE INFO
Kui kaugtöö tegemine pole võimalik ja tuleb käia
tööl, on oluline järgida hügieeninõudeid ja lihtsaid
ettevaatusabinõusid:
• Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga
või mine tööle jala!
• Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist vahet!
• Pese hoolsalt käsi pärast teiste inimeste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast tualeti
kasutamist, enne sööki, pärast liftiga sõitmist, jne!
• Väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist kontakti
kõigi inimestega!
• Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel palu töövõimetuslehte!
• Tervisemure korral küsi nõu tasuta perearsti
nõuandeliinilt 1220 (avatud ööpäevaringselt)!
• Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abija infotelefon 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab
ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta.
Televisiooni vahendusel edastatakse koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16. märtsist on
“Aktuaalne kaamera” argipäeviti eetris neljal
korral: kell 12, kell 17, kell 18.30 ja kell 21.00.

Põltsamaa vallas korraldavad abi:
Tiia Juhkam

sotsiaaltöö peaspetsialist
Tel. 504 5075
tiia.juhkam@poltsamaa.ee

+

Kerli Vasar

sotsiaaltööspetsialist
Tel. 5191 6930
kerli.vasar@poltsamaa.ee

Karmen Allev

sotsiaaltööspetsialist
Tel. 5334 1408
karmen.allev@poltsamaa.ee

Päevakeskuse ringid ja saun
suletud!
Seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku
tõkestamisega on Päevakeskuse ringide
tegevus peatatud. 1. maini on suletud ka
Päevakeskuse saun.
Pesumaja ja duššiteenus töötavad
etteregistreerimisel (tel 5860 3580).
Dušš E-R 9.00- 16.00
Pesumaja E ja N 10.00- 14.00
INFO: Anne Kurvits, tel 5860 3580

Tuludeklaratsioonidega pole vaja
kiirustada!

Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni
esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja Tolliameti
bürood suletud. Kuid muretsema ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill)
on veel piisavalt aega. Maksu- ja Tolliamet jagab
jooksvalt uut infot. Küsimuste korral võib helistada
MTA infotelefonile 880 0811 ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.ee.

Politsei- ja Piirivalveameti
teeninduste töö

Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks avatud. Kriitilise vajaduse puudumisel on parem teenindussaali
mitte tulla. Kui dokument hakkab aeguma, palu
abi lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee või posti
teel „Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060”. Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise kohta leiad
politsei
kodulehelt
https://www.politsei.ee/
Valminud dokumente hoiab Politsei- ja Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.

Pensionite taotlemine

Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast
pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada
elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/
pensioni-taotlemine.
Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui
saad praegu pensioni kojukandena, aga soovid hakata saama pangakontole, siis palun anna sellest
sotsiaalkindlustusametile teada:
• iseteeninduses;
• helista infotelefonile 612 1360;
• või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalkindlustusamet
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+ PÕLTSAMAA PEREARSTIKESKUSE INFO

Lapse sünni saab registreerida
e-rahvastikuregistris

Põltsamaa Perearstikeskusesse sisenemine kokkuleppel oma perearstiga.
Ajutiselt on kabinettide telefonid avatud kell 8-16
Keskuse registratuuri telefoninumber 772 2009 on ajutiselt avatud
kell 8-18
Synlab Põltsamaa labor ei tee koroonateste.
Info koroonaviiruse ja testimise kohta telefonil 1247
Ambulatoorne füsioteraapia on suletud märtsikuu lõpuni.
Kontakttelefon 551 7262

Perearstinõuandeliin telefonil 1220
Hädaabi 112

PEREARSTID
Perearst Riho Pettai, riho.pettai@gmail.com, tel 525 5974, 775 1148
Perearst Külli Paal, perearstpaal@gmail.com, tel 775 0280
Perearst Tiia Pariis, poltsamaa.perearst@gmail.com,
tel 775 1692, 5303 6633
Perearst Sirje Alusalu, adavereperearst@gmail.com,
tel 775 1147, 776 9201
Perearst Milvi Sild, perearst.milvisild@gmail.com, tel 775 1475

ERIARSTIABI
Eriarstide vastuvõttude infot palun jälgida kodulehelt
www.poltsamaatervis.ee, infot küsida registratuuri numbril
tel 775 1248 / 5552 2151.

19. märtsist saavad lapsevanemad
registreerida lapse sündi e-teenusena
uues portaalis rahvastikuregister.ee.
Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada
vaid abielus vanemad.
„Koroonaviirusest tingitud eriolukorras on eriti oluline vältida üleliigseid inimkontakte. Seetõttu on mul

Kui keegi soovib aega edasi lükata või tühistada, siis palume helistada
registratuuri numbril tel 775 1248 / 5552 2151.
Palume siseneda Lossi tänava poolt!
Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks
Tervishoiutöötaja võib kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja
kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks. Käsimüügiravimeid
võib ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.

Siseministeerium

Politsei hoiatab kelmuste eest!
Mitmetes riikides on politsei saanud teateid võimalikest telefonikelmustest ja andmepüügist, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse
ettekäänet, et inimestelt raha välja
petta. Ka Eestis oleme saanud mõned
teated sellistest katsetest, kuid meile
teadaolevalt ei ole Eesti inimesed end
petta lasknud.
Võimalikud kelmuse vormid:

Kõigi registreeritud eriarstiabi patsientidega võetakse personaalselt
ühendust (eriarstid on kirurg, neuroloog, günekoloog, reumatoloog,
psühhiaater, endokrinoloog, kardiolood, nina-kurgu-kõrvaarst ja füsioteraapia).

erakordselt hea meel, et nüüd saavad kõik lapsevanemad, ka need kes
ametlikus abielus ei ole, oma lapse
sünni kodust lahkumata e-rahvastikuregistris registreerida,” selgitas
rahvastikuminister Riina Solman.
Täna on portaalist rahvastikuregister.ee võimalik esitada elukoha registreerimise avaldust ning kontrollida
isiku surma fakti. Rahvastikuregistri
e-keskkonna järgmised teenused valmivad järk-järgult 2020. aasta jooksul, nt perekonnasündmuse tõendi
tellimine ja omaniku eluruumi registreeritud isikute päring, mille abil on
ruumi omanikul võimalik elukohaandmete lõpetamiseks esitada avaldus nende kohta, kes ei kasuta tema
eluruumi oma elukohana.

➲ Telefoni teel või internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske. Inimene kannab raha üle, aga kaupa kätte
ei saa.
➲ Kelm helistab pensionärile ning
väidab, et viiruse tõttu pensioni kojukannet ei toimu. Sellel ettekäändel
petab ta välja pangaandmeid ja ligipääsusid.
➲ Kurikaelad helistavad ette ja
pakuvad kodude desinfitseerimise
teenust. Rõhutakse nii väikestele lastele, kui vanuritele, keda selle teoga
aidatakse. Pealesurutud teenuse eest
nõutakse raha.

➲ Saadetakse interneti kaudu
„abilehtede“ linke, mis sisaldavad
pahavara.
Ole tähelepanelik ja ettevaatlik!

➲Ära anna oma isikuandmeid või
krediitkaardi andmeid võõrale helistajale
➲ Uuri helistaja või ettevõtte tausta!
➲ Vaata arvustusi internetipoe kodulehel enne, kui midagi ostad!
➲ Veendu, et kiri tuli usaldusväärselt allikalt!
Anna teada, kui oled sellise kõne
saanud, helista politsei infotelefonil
612 3000. Juhul, kui oled sattunud
kelmuse ohvriks, anna sellest politseile teada
Kelmid kasutavad inimesi ära kui
nad on kõige haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine
mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse. Ära lase
end petta!
Politsei- ja Piirivalveamet

Haiguslehte saab ajutiselt veebis
vormistada

Kuidas ostelda Põltsamaa poodides
turvaliselt?

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed
selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise
avada.
Haigus- või hoolduslehe saamiseks
võib endiselt helistada oma perearstikeskusesse, kuid perearstide järsu
töökoormuse tõusu tõttu võib kontakti
saamine olla raskendatud. Telefoni teel
palume perearstikeskusse pöörduda
vaid neil inimestel, kellel on tervisemure, ja neil, kellel puudub võimalus
paluda töövõimetus- ja hoolduslehe
avamist patsiendiportaalis või e-posti
teel.
Patsiendiportaali sisestatud teade
edastatakse haigekassale, tööandjale ja
perearstile.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Kaupmeeste Liit panid kirja lihtsad poeskäigu
reeglid, mis kaitsevad Sind ja teisi:

Haigus- või hooldusleht avatakse
patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt. Inimesele helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul,
et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.
Haigekassa juht Rain Laane ütles, et
haigus- või hoolduslehte saavad võtta
töötavad inimesed, kes on ise haiged,
põetavad haiget last või lähedast, see
kehtib jätkuvalt kõikide haiguste puhul. Samuti on võimalik haigusleht
võtta siis, kui inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid
haigussümptomid veel avaldunud ei
ole.
Eesti Haigekassa

•
•
•
•
•
•

Väldi haigena poe külastamist!
Ära muretse, kaupa jagub kõigile!
Desinfitseeri või pese käsi enne
ja pärast poeskäiku!
Mõtle eelnevalt ostud läbi, et
poeskäik kulgeks kiiresti!
Hoia vähemalt meetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega!
Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Kaupmeeste
Liit saatsid kõikidele jaekaubandusettevõtetele juhised ja abimaterjalid
klientide täiendavaks teavitamiseks,
et piirata viiruse levikut ning hoida
inimeste tervist.
MKM-i siseturu asekantsler Kristi
Talvingu sõnul on poodides kaupa
piisavalt ja ostupaanikaks põhjust
pole. “Olen aktiivselt suhelnud ettevõtjatega ning kuigi neil on keerulised ajad, siis kaupa ladudes jätkub
ning kauba juurdevedu pole peatunud,” ütles Talving.
PVL
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MUUDATUSED PÕLTSAMAA VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUSES
Seoses Eesti Vabariigis väljakuulutatud eriolukorraga
toimub 17. märtsist Põltsamaa Vallavalitsuses kodanike
vastuvõtt ainult äärmisel vajadusel ja eelneval
kokkuleppel ametnikuga.
vallavanem Margus Möldri 513 4960
abivallavanem Karro Külanurm 505 7909
KANTSELEI
vallasekretär Janne Veski 518 7270
rahvastikutoimingute spetsialist Ülle Kirsimägi
5326 7889
spetsialist Marelle Mänd 5340 6430
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND
osakonna juhataja Silja Peters 510 5889
noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa 5394 3940
kultuuritööspetsialist Ülle Ottokar 5300 2557

ARENGU- JA PLANEERIMISOSAKOND
osakonna juhataja Kristi Klaos 529 4510
arenguspetsialist Loreida Küppas 5342 5004
arenguspetsialist Kersti Viggor 5309 6850
planeeringuspetsialist Anti Annus 5860 1042
keskkonnaspetsialist Ain Valu 509 8517
turundusspetsialist Raivo Suni 5648 0215
SOTSIAALOSAKOND
osakonna juhataja Merike Sumla 5332 5015
sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam 504 5075
sotsiaaltööspetsialist Kerli Vasar 5191 6930
sotsiaaltööspetsialist Karmen Allev 5334 1408
eestkostespetsialist Kristel Kumm 5199 9055
lastekaitsespetsialist Eveli Allik 5309 6698
lastekaitsespetsialist Kätlin Kruus 5343 6275
lastekaitsespetsialist Jane Ott 503 8728

MAJANDUSOSAKOND
osakonna juhataja Mark Liivamägi 5308 1082
ehitusspetsialist Margi Ein 505 0249
järelevalvespetsialist Kaja Kesküla 5059 363
teedespetsialist Aivar Aigro 5918 0191
maaspetsialist Kätlin Põdra 5197 6577
RAHANDUSOSAKOND
osakonna juhataja Piret Nõmmiksaar 520 8731

Vallavalitsuse üldkontaktid: tel 776 8550,
e-post: info@poltsamaa.ee.

Puurmani apteek avatud
E-R kell 9-14.
Telefon 773 7276

+

MOBIILIRAKENDUS

„OLE VALMIS“
“Ole valmis!” mobiilirakendus aitab
valmistuda võimalikeks kriisiolukordadeks.
• Tutvu juhistega erinevates ohuolukordades käitumiseks, järgi soovitusi
nende ennetamiseks.
• Vaata äpi abiga üle oma kodused varud
ning saad soovitusi, mis kodus olema
peaks, et iseseisvalt nädal aega hakkama
saada.
• Leia vajaminevad elutähtsad numbrid
ja helista otse rakendusest abi või nõu
saamiseks.
Rakendus on kasutatav ka netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti
keelele ka vene ja inglise keeles.
Äpi leiad nii Androidile kui iOS-ile,
otsi poest “Ole valmis!”

Kontaktpunkt kriisis kannatada
saanud ettevõtjatele

Põltsamaa Raamatukogu
on suletud

Põltsamaa Raamatukogu on uute korraldusteni
suletud, sel ajal on viivis peatatud. Teavikuid saab
tagastada ööpäevaringselt tagastuskasti.
Eriolukorra ajal on siiski võimalik raamatuid laenutada. „Raamatuid saab tellida ainult RIKSWEBis või
e-posti teel. Soovitame korraga reserveerida rohkem
raamatuid ja ajakirju,“ teatas raamatukogu. Reserveeritud teavikuid saab kätte E–R kell 12.00–14.00.
Lisaks jätkab raamatukogu koduteenindust.
Koduteenindus on tasuta teenus, mida raamatukogu pakub liikumisraskustega Põltsamaa linna ja valla
elanikele. Raamatukoguhoidja toob üks kord kuus
lugejale soovitud raamatuid ja ajakirju koju ning viib
hiljem raamatukokku tagasi.
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Põltsamaa Vallaleht
Järgmine leht ilmub 15. aprillil

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Tel: 776 8550

E-post: info@poltsamaa.ee
Toimetaja: Raivo Suni
Tel: 5648 0215
E-post: raivo.suni@poltsamaa.ee

“Kriisiolukord on pööranud paljude meie ettevõtjate elu pea peale ning tekitanud neile hulga vastuseta
küsimusi, mis vajavad lahendusi,“ märkis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu.
“Seetõttu otsustasime luua neile koha, kus tekib võimalus saada vastuseid päevakohastele kriisiga seotud küsimustele ning edastada ka oma muresid.”
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkt on kolmetasemeline. Esimeseks tasemeks
on ministeeriumi veebilehelt aadressil https://www.
mkm.ee/covid19-kkk leitav ning regulaarselt täienev
loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KKK).
Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.
Kontaktipunkti teine tase on spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee . Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud
enda küsimusele vastust KKK veebilehelt.
Kolmandaks tasemeks on ettevõtetele suunatud
webinar’id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut
informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö otse-eetris. Webinar’id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi
kodulehe avalehelt.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
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