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Käitumisnormid ja hügieenireeglid Kadrina valla raamatukogu külastajatele ja töötajatele
kriisijärgsel perioodil (COVID – 19).
1. Külastajatel ja töötajatel tuleb järgida 2 + 2 reeglit (v.a perekonnad).
2. Töötajatel tuleb kasutada kaitsemaski /või visiiri ja kaitsekindaid.
3. Kõigile külastajatele ja töötajatele on tagatud võimalused käte pesuks ja deinfitseerimiseks.
4. Külastajal on kohustus käsi desinfitseerida enne raamatukokku sisenemist ja väljumist ning rangelt
soovituslik on kanda kaitsemaski.
5. Raamatukogu ruumi on paigutatud prügikast ühekordsete isikukaitsevahendite jaoks.
6. Raamatukogu sissepääsu juurde on paigutatud desinfitseerimisvahendid.
7. Teavikud tagastatakse ainult tagastuskasti.
8. Tagastatud teavikute kaaned desinfitseeritakse või teavikud paigutatakse karantiini 72 tunniks.
9. Kõik pinnad, mida lugejad puudutavad, desinfitseeritakse.
10. Ruume tuulutatakse üks kord tunnis ja 15 minuti jooksul.
11. Puhastatakse ja desinfitseeritakse raamatukogu kõiki pindu iga 4 tunni järel.
12. AIP-i arvutit lubatakse kasutada max 15 minutit, kasutajal tungivalt kanda kaitsemaski.
13. AIP-i arvutid (arvuti ekraan, klaviatuur, hiir) ja pinnad desinfitseeritakse pärast iga kasutuskorda.
14. Raamatukogu siseruumides lastealasid ja mängutubasid ei avata seni, kuni vastav keeld on riigis
tühistatud.
15. Raamatukogu poolt ei korraldata avalikke üritusi, kuni vastav keeld on riigis tühistatud.
16. Lugejatel palume võimalusel raamatud ette tellida – reserveerida lugejaportaalis URRAM
(www.lugeja.ee), helistada telefonil 3250107 või kirjutada aadressil raamatukogu@kadrina.ee.
17. Raamatukogu ruumidesse ei lubata haigussümptomitega külastajaid.
Kui töötaja haigestub respiratoorsesse haigusesse:
Töökohal:
1. Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi,
testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas.
2. Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata tööl
käimist, kuid peavad jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite ilmnemisel
tuleb jääda neil koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
3. Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei esine
respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.
Tööajal (töökohal olles):
1. Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes
tingimusel, et ta on täielikult terve – st et ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.

2. Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst hindab COVID-19
võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel.
3. Töötaja teavitab tööandjat, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
4. Olles informeeritud töötaja COVID-19 diagnoosist, peab tööandja koheselt sulgema kõrvalistele
isikutele raamatukogu ruumid ja nendega seotud üldkasutatavad ruumid, kus COVID-19 viiruse
positiivse diagnoosi saanud töötaja on viibinud.
5. Pinnad, millega on kokku puutunud haigestunud töötaja, võib juhul, kui nende desinfitseerimine on
keeruline või ei pruugi olla piisav, utiliseerida, hoiustades neid teistest jäätmetest eraldatuna suletud
kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.
6. Ruumid, kus on viibinud haigestunud töötaja, on lubatud avada kõrvalistele isikutele 48 tunni
möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on
möödunud vähemalt 6 tundi.
7. Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla SARS-CoV-2 viirusega saastunud,
tuleb asutus sulgeda 72 tunniks.
8. COVID-19 diagnoosi kinnitumisel tuleks töökohal selgitada välja inimesed, kes olid haigestunud
töötajaga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis*. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14 päevaks
ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid
peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
9. Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad jätkata
tööd, kuid kindlasti jälgima 14 päeva jooksul oma tervist.

