KÄSKKIRI
10.11.2020 nr 4.1-1/59
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
leviku tõkestamise meetmed
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, nakkushaiguste ennetamise ja
tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses COVID-19 haigust põhjustava levikuohuga ja selle
tõkestamise vajadusega
1. Võtta koheselt, kuid mitte hiljem kui alates 16. novembrist 2020 Pärnu Linnavalitsuses ja
linnavalitsuse hallatavates asutustes kasutusele järgmised abinõud:
1.1. Koosolekute, nõupidamiste, ümarlaudade, avalike arutelude, koolituste korraldamisel või
nendel osalemisel kasutada ainult e-keskkonda (Teams, Zoom, Skype vms). Kui e-keskkonna
kaudu osalemine ei ole võimalik, tuleb need ära jätta.
1.2. Mitte planeerida kohtumisi, koolitusi ja teisi koosviibimisi Pärnu Linnavalitsuse ruumides,
sh osavallakeskustes ja linna allasutustes.
1.3. Linnavalitsuse ja osavallakeskuste hooned jäävad kodanikele avatuks, kuid rangelt soovitav
on kasutada kohtumiseks elektroonilisi suhtluskanaleid ning ametiruume tohib külastada ainult
maskides, hoides kohtumisel vähemalt kahemeetrist distantsi.
1.4. Rohkem kui viiel teenistujal, ilma isikukaitsevahenditeta, ühte ametruumi koguneda on
keelatud. Teenistujate ühisürituste, ühiste lõunate jt mitteformaalsete ürituste korraldamist tuleb
ametiasutuses vältida. Abielutseremooniate läbiviimisel Suur-Sepa 16 ruumides piirata osalejate
arvu kuni 25 inimeseni ja nõuda sealjuures isikukaitsevahendite kasutamist.
1.5. Teenistujatel mitte minna lähetustesse ega õppereisidele.
1.6. Soovitada teenistujatele tungivalt mitte planeerida puhkusi välisriikidesse.
1.7. Võimalda teenistujatele vahetu juhiga kokkuleppel kaugtöö tegemist.
1.8. Nohu, köha, kurguvalu, palaviku ja teiste haigussümptomite korral jääda koju, kasutades selleks
olenevalt asjaoludest töövõimetulehte, tervisepäevade võtmist, puhkust või kaugtööd.
1.9. Teenistujal tuleb jääda kaugtööle eneseisolatsiooni kui tema pereliikmel või muul
lähikontaktsel on COVID-19 test positiivne või viiruse kahtluse korral kuni testi tulemuste
teadasaamiseni.
1.10. Töökohustuste täitmisel väljaspool töökohta kanda maski ja hoida kahe meetrist distantsi.

1.11. Tööl käimiseks kasutada Suur-Sepa 16 hoone peasissepääsu asemel teisi sissepääsuuksi.
2. Pärnu Linnavalitsuse kantseleil:
2.1. tagada klientide teenindamiseks kasutatavate ruumide regulaarne desinfitseerimine;
2.2. tagada Suur-Sepa hoone infolaua vahetus läheduses ja igal korrusel avatud tsoonis maskide ja
desinfitseerimisvahendite kättesaadavus;
2.3. vajadusel tagada kaitseklaaside kasutuselevõtt.
3. Linnakodanikke, kliente ja teisi asutusi teenindavatel teenistujatel:
3.1. propageerida ja eelistada kodanike ja hallatavate asutuste teenindamisel elektroonilisi
sidevahendeid, sh telefoni ja iseteeninduskeskkonna kasutamist;
3.2. juhul kui kohtumine kodanikega on möödapääsmatu, hoida vähemalt kahemeetrist distantsi ja
kasutada kõigil kohtumisel osalejatel maski;
3.3. vastuvõtud toimuvad vaid eelnevalt kokkulepitud aegadel.
4. COVID-19 leviku riski vähendamiseks kehtestada Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste
juhtidel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 16. november 2020 ajutised piirangud ja
käitumisjuhised arvestades käesoleva käskkirja juhiseid. Asutuse sisulise töö korraldamisel
lähtuda Terviseameti ja vastava valdkonna ministeeriumi vastavatest juhistest.
5. Tunnistada kehtetuks 07.10.2020 käskkiri nr 4.1-1/46 „COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed“.
6. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu
Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
7. Käskkiri jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
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