JÄRVA VALLAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL
Järva-Jaani

13.03.2020 nr 2-1/2020/11

Algus kell: 8.30
Lõpp kell: 9.30
Kaastatud olid Järva valla kriisikomisjoni liikmed.
Istungist võtsid osa: Alari Teppan, Karin Tenisson-Alev, Jaak Tammik, Andreas Sapas, Triin
Väin, Katre Mägi, Kuldar Tammik, Uku Talvik, Maarja Kauge, Tiina Oraste, Jaanika Aava,
Arnika Tegelmann, Tiina Oraste, Toomas Tammik.
Skype kaudu osalesid istungil: Rait Pihelgas, Elo Siska, Kaido Krause, Teele Kukk.
Istungit juhatas: Tiina Oraste
Istungit protokollis: Jaanika Aava
Päevakord:
1. Meetmete rakendamine seoses eriolukorraga
2. Teehoiukava avalikustamine ja avalikud arutelud
1. Tiina Oraste tutvustas Vabariigi Valitsuse korraldust seoses eriolukorraga riigis. Toimus arutelu
Järva valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste tegevuse korraldamise osas seoses eriolukorraga.
Otsustati:
1.1. Anda korraldus nr 163 „Meetmete rakendamine seoses eriolukorraga“ (kõik poolt), mis on
lisatud protokollile.
1.2. Kõik ametiasutuse hallatavate asutuste juhid tuleb üle helistada ja neile edastada vallavalitsuse
korralduses sätestatud juhised.
1.3. Ametiasutuses võimaldatakse vajadusel kaugtööd. Võimalusel teenindatakse kliente
sidevahendite kaudu. Teeninduskeskused ja -punkt on avatud. Kaugtöö ametiasutuses ja
ametiasutuse hallatavates asutustes korraldatakse teenistuja või töötaja kokkuleppel tema otsese
juhiga, kes annavad informatsiooni kaugtöö tegijatest Tea Loodisele.
1.4. Töötajatele/teenistujatele soovitatakse mitte reisida riskipiirkondadesse. Juhul, kui
riskipiirkonda reisitakse, siis on see töötaja/teenistuja omavastutusel. Pärast reisimist on kohustus
olla tööst eemal tehes kaugtööd, kui kaugtöö tegemine ei ole võimalik, siis rakendatakse
õigusaktides sätestatut.
1.5. Paluda volikogu esimehel korraldada volikogu liikmetelt ja volikogu komisjonide liikmetelt
informatsiooni kogumine saamaks teavet nende reisimisest riskipiirkondadesse.
1.6. Jätta ära vallavalitsuse istungi päevadel toimuvad hommikukohvid ettevõtjatega ja hallatavate
asutuste juhtidega. Viia läbi vallavalitsuse istungid sidevahendite kaudu.
1.7. Desinfitseerimise vahendid panna asutustesse sissepääsude juurde. Piirkonnajuhid varuvad
desinfitseerimise vahendeid ja vajadusel jagavad neile, kellel on puudu. Hallatavad asutused
muretsevad desinfitseerimise vahendid ise. Sotsiaaltöötajad võivad desinfitseerimisvahendite
saamiseks pöörduda piirkonnajuhtide poole.

1.8. Tiina Oraste andis teada järgmise informatsiooni: „Eesti Haigekassa juhi Rain Laane sõnul on
haiguslehe väljastamine põhjendatud juhul, kui inimene on viibinud riskipiirkonnas, olnud
kontaktis viiruse kandjaga või tal esinevad haigussümptomid. „Kui arst peab haiguse kahtluse
korral patsiendile vajalikuks kodust ravi või jälgimist, siis väljastab ta haiguslehe või
lapsevanemale lapsega koju jäämiseks hoolduslehe. Töövõimetuslehe alusel maksab haigekassa
haigus- ja hooldushüvitist tavapäraselt nii nagu teiste haiguste korral,“ selgitas haigekassa juht
Rain Laane.
1.9. Esmaspäeval, 16. märtsil kell 8.30 koguneb valitsus ja kriisikomisjon Järva-Jaani
teeninduskeskuses.
2. Teehoiukava avalikustamine ja avalikud arutelud
Otsustati: Teehoiukava avalikud arutelud lükatakse edasi, avalikustamise ja ettepanekute tegemise
aega pikendatakse eriolukorra perioodil kuni 1. maini 2020.
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