Aeg
Tegevus
06.04.2020 E-õppega seotud probleemide
kaardistamine

Sisu
Õpilaste arv, kes ilma mõjuva põhjuseta ei osalenud möödunud st 30.03-03.04
nädala õppetöös: Järveküla kool 8, Peetri 1, ülejäänud 0. Järveküla 2-e õpilase
puhul teavitatud valla lastekaitsetöötajat. Lagedil probleeme nende õpilastega
(8), kellega oli muresid ka juba varasemalt, enne eriolukorda. Vaidas 10 õpilast,
kellega kontakt harv, raskusi ka vanemate kättesaamisega. Internetiteenuse tõttu
(halb levi, piiratud andmesidemaht) õppetöös osalemine pidevalt raskendatud 11l õpilasel (3 Järveküla, 8 Jüri) ja distantsõppe läbiviimine 15-l õpetajal. Osaliselt
on internetiühendusega häireid pea kõigis Rae valla keskusest kaugemates
paikades.

Märkused
Valla IT-juht uurib
sideoperaatoritelt lahendusi.
Abivajajad on saanud koolidest ja
vallavalitsusest kasutamiseks
sülearvuteid, samuti annetas üks
firma 5 vanemat sülearvutit
(jagatud lastekaistetöötajate poolt
abivajajatele)

Juhtkonna koosolek

ÜLDINE Koolid distantsõppel, spordikeskus ja kultuurikeskus suletud, lasteaiad
Info kodulehele, fb-sse,
avatud, raamatukogudes laenutus ettetellimisel, noortekeskuses mobiilne
külavanematele, hallatavate
noorsootöö. Noortekeskuse ja spordikeskuse töötajad patrullivad tänavatel,
asutuste juhtidele
spordirajatistel ja kontrollivad noorte kogunemiskohti. KOOLILÕUNA Soe
koolilõuna (prae valmistab Taaramäe LA) kojuviimisega 49 lapsele (06.04 seis),
toidupakid 16-le. Toidu laialikandesse kaasatud Jüri Gümn abipersonal, võimekus
teenindada suuremat arvu abivajajaid on olemas. SOTSIAAL Pidev suhtlus
erivajadustega inimestega - abivajaduse määramine, tugiisikud jms. Oluliselt
suurenenud eakate telefonikõned - eriolukorra teemad, eelkõige soovitakse
rääkida ja arutada, otsest abi abi ei ole tarvis. Koduteenuse osutamine toimub
jätkuvalt. Aprillis EL toiduabi jagamine (pakid tuleb koju toimetada, laopinnana
kasutatakse kultuurikeskust). Hooldekodus II korruse elanikud paigutatud üksikult
tubadesse, enamus lamajad ja dementsed. LASTEKAITSE Nõustamine ja
perelepitus toimuva Skype teel. Riskiperedega suhtlus vähemalt kord nädalas.
Üleüldine ärevus kasvanud, lisandunud vanematel töökohtadega seotud mured.
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv 30.03-05.04 nädalal samuti kasvanud (alkohol,
füüsiline vägivald), osad juhtumid liigituvad kriminaalasjade alla (kaks uut
kriminaalasja, uued pered). Uueks murekohaks nn jooksikud - lapsed ei jälgi
eriolukorra nõudeid, liiguvad kampades, tarvitavad alkoholi, varastavad.
Kodukülastusi eriolukorra ajal ei tehta, kohtumised toimuvad vajadusel õues.
MUU Jüripäeva ja Jüri klunkeri puhul mõelda tähistamist e-formaadis (mängud,
salvestised jms). IKV Koostatud tabel isikukaitsevahendite pakkujatest. Toimub
riigilt saadud kaitsemaskide jaotamine allasutustele vastavalt nende soovidele.
Hooldekodule on Päästeamet toonud lisaks kaitsemaske ja des.vahendeid.

Kaitsemaskid riigilt

Päästeameti poolt toodud 1000 maski. Jagatakse hallatavatele asutustele

Aeg
Tegevus
07.04.2020 Kaitsevisiirid

Sisu
Sotsiaalkeskuse töötajatele tellitud prooviks erinevate kaitsevisiiride näidised.
Sobivaimat mudelit ostetakse vajamineval hulgal

Märkused
Kaup saabub neljapäeval, 09.04

Madis Sarik osaleb Harju maakonna Üleskutse jälgida apteekides toimuvat, kui saabuvad müügile kaitsemaskid.
KOV juhtide regionaalse
Pensionipäeval rahaautomaatide juures kogunemisi ei olnud. Lahendamist vajab
kriisikomisjoni e-koosolekul
kaitsevahendite tellimise süsteem (küsivad mitmed, selgusetu saabumisaeg ja
maksumus). Muud teemad: erivajadustega kliendid, tugiteenused,
ühistranspordis 2+2 reegli järgimine, vee-ettevõtjate valmisolek,
isikukaitsevahendid, jumalateenistused usupühadel.
08.04.2020 Eriolukorra tööde juhi 08.02.2020
korraldus nr 2

Korralduses määratud Rae Sotsiaalkeskuse Rae hooldekodu õueala, kus viiruse
sümptomiteta hooldekodu elanikud võivad liikuda.

Keskkonnaministeeriumi juhised vee- Kasutatavate kemikaalide varud iga puhasti tarbeks peavad olema minimaalselt 3 Info edastatud
ettevõtjatele
kuuks, varustatus desinfitseerimis- ja isikukaitsevahenditega võimalusel vähemalt
1 kuuks. Reoveepuhastil viibides on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid maksid, kindad, kaitseriided ja -prillid. Euroopa Komisjoni esmase hinnangu
kohaselt võivad reovee aerosoolid olla viiruse edasikandjaks inimesele, kuigi
vastavad teadusuuringutel põhinevad tõendid veel puuduvad

Rae valla koolide HEV
koordinaatorite koosolek

09.04.2020 Lasteaiajuhtide nõupidamine

Abivajavad lapsed juhtumipõhiselt tugispetsialistide vahel jaotatud, vajadusel
individuaaltunnid lapsega; vanemate ja laste toetamine. Vanemad ei jõua lapsi
piisavalt motiveerida, erivajadustega laste vanematel on praegune olukord pigem
üle jõu käiv. Koolid tunnetavad, et olukord läheb kindlasti keerulisemaks.
Lasteaedade töös tekkinud stabiilsus. Igas rühmas hommikul vähemalt 1 inimene
tööl. Lisaks tegeletakse aia- ja koristustöödega. Võsukese LA teevad rühmad
kohtumisi veebis, samuti paljudel aedadel veebikoosolekud. Õpetajad teevad
arendustööd, dokumenditööd (laste koolivalmiduskaardid jt). Tugispetsialistid
(logopeed, eripedagoog) teevad lastega tööd video vahendusel. Puhkuste
ajakavad kinnitatud, kuid läbirääkimised osade töötajatega puhkuse võtmiseks
eriolukorra ajal.

