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1. Ülevaade statistilistest näitajatest
Komisjoni esimees andis ülevaate Põltsamaa valla ja Jõgeva maakonna haigestumiste statistilistest
näitajatest. Ülevaate andsid veel Ants Reinumägi, Janne Karu, Arvo Pennonen, Eda Joosep ja Karro
Külanurm.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks
2. Lasteaed Mari ajutine sulgemine
Komisjon vaatas läbi 09.02.2021 protokollis nr 4 punktis 5.3. kajastatud piirangu. Komisjon soovitas
sulgeda Lasteaed Mari ajavahemikus 10.02.2021-17.02.2021 (v.a üks valverühm). Nädalavahetusel
selgus, et ka valverühmas esinevad haigussümptomid.
Otsustati:
1. Sulgeda Lasteaed Mari kuni 21.02.2021.
2. Põltsamaa Haldusel korraldada lasteaia hoone desinfitseerimine, põhjalik koristus ja tuulutamine
ajavahemikul 16.02.2021-19.02.2021.

3. Põltsamaa Lasteaed Tõruke ajutine sulgemine
Komisjoni teavitati, et ka Põltsamaa Lasteaed Tõrukeses viibinud isikutel on tuvastatud haigusnähud.
Komisjon arutas ajutist sulgemist ning desinfitseerimist, et vältida viiruse levikut lasteaias. Põltsamaa
Haldus andis sisendiks, et kui hoone desinfitseerida, siis selleks kulub vähemalt kolm tööpäeva, s.t et
esimesel päeval teostatakse desinfitseerimine ja seejärel jäetakse hoone vähemalt 24 tunniks
puutumata. Järgnevalt teostatakse koristus ning tuulutatakse kogu hoone ära.
Otsustati:
1. Sulgeda Põltsamaa Lasteaed Tõruke alates 16.02.2021 kuni 21.02.2021.
2. Põltsamaa Haldusel korraldada lasteaia hoone desinfitseerimine, põhjalik koristus ja tuulutamine
ajavahemikul 17.02.2021-19.02.2021.
4. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ajutine distantsõppele üleviimine
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on tuvastatud COVID-19 viirusega nakatunuid personali ja õpilaste
seas. Paljud olid saadetud eneseisolatsiooni ja otsustati korraldada õppetöö distantsilt. Osaliselt on
toimunud ka kontaktseid tunde. Kooli direktor avaldas soovi alustada taas kontaktõpet käesolevast
nädalast. Komisjon arutas statistilisi näitajaid ja näiteid teistest asutustest ning jäi arvamusele, et kool
peaks rakendama täielikku distantsõpet kuni veebruarikuu lõpuni.
Otsustati:
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktoril viia soovituslikult Lille tn 2, Lille tn 2/4 ja Veski tn 5
õppehoonetes toimuv õppetegevus distantsõppele kuni 28.02.2021.
5. Ülevaade üritustest ja nende korraldamisest
Põltsamaa Kultuurikeskuse juhataja andis ülevaate Põltsamaa Kultuurikeskuse, Pajusi rahvamaja ja
Puurmani kultuurimaja tegevustest. Juhataja andis ülevaate edasi lükatud üritustest, ära jäetud
üritustest ning nendest mida soovitakse korraldada. Korraldatavate ürituste läbiviimisel rakendatakse
kõiki Terviseameti esitatud nõudeid. Täiendavalt arutati ka Vabariigi aastapäeva läbiviimist ning
sellega seonduvat Terviseameti 12.02.2021 kirja nr 9.3-2/21/1539-2.
Otsustati:
1. Lubada Põltsamaa Kultuurikeskusel viia läbi planeeritud üritusi, kus on võimalik tagada
Terviseameti juhiseid.
2. Põltsamaa Vallavalitsuse arenguspetsialistil esitada Terviseametile Vabariigi aastapäeva ürituse
läbiviimise riskide maandamise kava (Terviseameti 12.02.2021 kiri nr 9.3-2/21/1539-2), vastavalt
Põltsamaa Kultuurikeskuse juhataja esitatud andmetele.

6. Kohapeal algatatud teemad
Komisjoni liige Karro Külanurm tõstatas noortekeskuse lahtioleku teema. Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi distantsõppele minemisega on paljud noored hakanud kogunema noortekeskusesse
(Veski tn 4, Põltsamaa linn). Seoses mitmete haigestumisjuhtumitega gümnaasiumis, oleks mõistlik
vältida noorte kogunemisi.
Otsustati:
Soovituslikult hoida Põltsamaa linna noortekeskus (aadressil Veski tn 4, Põltsamaa linn) suletud kuni
28.02.2021.
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