
 
Kinnitatud 14.09.2020 

COVID-19 HAIGUSE LEVIKU TÕKESTAMISEKS VAJALIKUD PIIRANGUD 
 
Vähendamaks Südamekodu klientide ning töötajate haigestumise riski on klientide külastamine 
Südamekodu hoones sees keelatud. 
 
1. Tingimusel, et Südamekodus ei ole viimase 30 päeva jooksul teadaolevalt olnud kokkupuuteid 

COVID-19 viirusest põhjustatud haigusesse nakatunutega ja/või ei ole Südamekodus COVID-19 
nakatunud klienti või töötajat ja vähendamaks Südamekodu klientide ning töötajate haigestumise 
riski on Südamekodu klientide külastamine lubatud alates 01.06.2020 järgmistel tingimustel: 
1.1. külastamine toimub ainult Südamekodu õuealal; 
1.2. külastamise aeg lepitakse eelnevalt kokku Südamekoduga kas telefoni või e-kirja teel ning 

külastamine toimub üksnes graafiku alusel. Eelisjärjekorras lubatakse külastustele raskemas 
seisundis olevate klientide külalised; 

1.3. külastus toimub ühe kliendi kaupa ja maksimaalselt võib ühel kliendil olla 2 külalist; 
1.4. külastuse maksimaalne kestus ei tohi ületada 45 minutit; 
1.5. külastaja on kohustatud kandma kirurgilist kaitsemaski (kaitsemaskid külastajale tagab 

Südamekodu eelnevalt kokkulepitud tasu eest); 
1.6. külastajal on keelatud Südamekodu hoonesse sisenemine, v.a erakorralistel asjaoludel ja 

tingimustel, mis on Südamekoduga eelnevalt kokku lepitud. 
 
Südamekodu töötaja peab kandma Südamekodu ruumides ja territooriumil isikukaitsevahendina 
maski. Maski ei pea kandma ainult juhul, kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, ning 
tööülesannete täitmisel, kui välditakse igasugust kontakti Südamekodu töötajate, klientide ja 
teiste külastajatega, või muul põhjendatud juhul.  
 
Südamekodu töötajatel ja klientidel tuleb maskide kandmisel ning kasutamisel järgida tootja 
antud maksimaalset kasutusaega ja Terviseameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 
juhiseid. 
 
Südamekodu juhataja võib ülaltoodud tingimustele tuginedes iseseisvalt kehtestada ülaltoodust 
detailsemaid juhiseid vähendamaks Südamekodu klientide ning töötajate haigestumise riski. 

 
2. Külastajatena on lubatud ainult isikud, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning viimaste 

lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga 
(näidis lisatud). Lisaks eeltoodule on kõikide külastajate puhul näidustatud kehatemperatuuri 
kontrollimine. Mistahes irregulaarsuse korral on Südamekodul õigus külastus tühistada 

vähendamaks Südamekodu klientide ja töötajate haigestumise riski. 
 

3. Otsest lähikontakti (sh kätlemist või kallistamist) palub Südamekodu vältida. Teiste Südamekodu 
klientide suhtes, kes õuealal viibivad, kehtib 2+2 reegel. Külastajatel tuleb rangelt pidada kinni 
käte- ja hingamisteede hügieenist. 

 
4. Südamekodu ei anna enne 24 tunni möödumist kliendile toodud pakki kliendile üle. Kliendile on 

keelatud pakina tuua (välja arvatud Südamekodu juhataja eelneval nõusolekul): 
4.1. kiiresti riknevaid või lahtisi toiduained;  
4.2. ravimeid. 

 


