PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KRIISIKOMISJON
ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Põltsamaa

26.01.2021 nr 1

Juhatas: komisjoni esimees Andres Vään
Protokollis: komisjoni liige Mark Liivamägi
Osa võtsid komisjoni liikmed (s.h videosilla vahendusel): Andres Vään, Karro Külanurm, Enno Ottis,
Arvo Pennonen, Eda Joosep, Riho Pettai, Peeter Randoja, Ivo Saarela, Aivar Aigro ja Mark Liivamägi
PÄEVAKORRAS:
1.
2.
3.
4.

Avalike ürituste korraldamine Põltsamaa valla haldusterritooriumil
Põltsamaa Muusikakooli ajutine distantsõppele üleviimine
Maskide kandmine koolides
Koosolekute, istungite, arutelude jms koosviibimiste ärajätmine
haldusterritooriumil

Põltsamaa

valla

1. Avalike ürituste korraldamine Põltsamaa valla haldusterritooriumil
Komisjoni esimees osales 25.01.2021 Lõuna regiooni kriisikomisjoni infotunnil, kus Terviseamet
andis ülevaate regioonis toimuva kohta. Lisaks informatiivsele osale palus amet, et omavalitsused
kooskõlastaksid enne avaliku ürituse läbiviimise loa andmist haldusakti eelnõud nendega. Selliselt
saab amet täiendada haldusakte kehtivate nõuetega ja piirangutega.
Otsustati:
Kõik avalike ürituste lubade haldusaktide eelnõud kooskõlastada Terviseametiga.
2. Põltsamaa Muusikakooli ajutine distantsõppele üleviimine
Kriisikomisjon arutas nakatumise statistilisi andmeid riigis ja Jõgeva maakonnas. Kasvavas trendis on
nakatumised vanusevahemikus 3-14 eluaastat. Huviharidus on soovituslik ajutiselt peatada või viia
distantsõppele eelnimetatud vanuserühmale.
Otsustati:
Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 27.01.202107.02.2021 distantsõppele.

3. Maskide kandmine koolides
Kriisikomisjon arutas maskikandmise kohustust haridusasutustes. Piirkondades või asutustes, kus on
kehtestatud maski kandmise kohustus, ei pea maski kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed,
kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik.
Otsustati:
Rakendada Põltsamaa valla koolides maskikandmise kohustus kõigil alates 12. eluaastast. Kohustus ei
laiene neile, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid
olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
4. Koosolekute, istungite, arutelude jms koosviibimiste ärajätmine Põltsamaa valla
haldusterritooriumil
Kriisikomisjon arutas Lõuna-Eesti Regionaalse kriisikomisjoni istungil esitatud Terviseameti
ettekannet „Lõuna regiooni COVID-19 haigestumus 11.01.-24.01.2021“. Terviseamet toonitas, et
tuleks võimalusel ära jätta kõik kontaktsed istungid, koosolekud, arutelud jms koosviibimised. Ära
tuleks jätta need ka juhul, kui on tagatud hajutatus, desinfitseerimise vahendite olemasolu ja maskide
kandmine siseruumis. Jõgeva maakonnas on perioodil suurenenud nakatunute arv 36% ja toodi välja,
et Jõgeva maakonna nakatumiste näitajad on väga volatiilsed. Viimane tähendab seda, et näitajad
suurenevad, kui on suurenenud koosviibimiste arv.
Täiendavalt suhtles komisjoni liige Mark Liivamägi Terviseameti Lõuna Regionaalosakonna
juhatajaga, kes tõi välja näiteid viimastel kuudel toimunud haiguskolletest, mis just said alguse
koosolekutest jms koosviibimistest. Haiguse levik ei toimu ainult õhu kaudu, vaid ka läbi kontakti (s.h
pindade kontaktist).
Otsustati:
1. Ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud
jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul 27.01.2021-09.02.2021. Kõik eelnimetatud tegevused
viia läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt.
2. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjonil vaadata kehtestatud piirang uuesti üle hiljemalt
08.02.2021 ning vajadusel leevendada piirang või jätkata.
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