Terviseameti soovitused avatud talude päeval
osalevale talule seoses COVID-19 levikuga
15.07.2020

Distants
Ehkki 2+2 reegel1 praegu enam korraldusena ei kehti, on endiselt säilinud teadmine, et nakatutakse
peamiselt lähikontaktis haige inimesega (kusjuures lähikontaktiks loetakse seda, kui viibitakse inimesele
lähemalt kui 2 m ja kauem kui 15 minutit).
Seega on korraldaja vastutada, et tema territooriumil paikneksid inimesed hajutatult – st teineteisest u 2 m
kaugusel. Kuidas seda tagatakse, on korraldaja organiseerida lähtuvalt enda talu ja eksponaatide
spetsiifikast.
Peamisteks ohukohtadeks on sageli sisenemise ja väljumise kohad jt kohad, kus võivad tekkida
järjekorrad. Samuti saab distantsi hoidmist soodustada, kui erinevad eksponaadid ja huvipunktid
paigutatakse üksteisest piisavalt kaugele.

Nõudepesu
Ühekordsed nõud vs. korduvkasutatavad nõud?
•

Nakkusohu minimeerimiseks on ühekordsed nõud eelistatumad.

•

Ka korralikult pestud ja viirusele mitteeksponeeritud mitmekordseid nõusid võib pidada ohutuks.

Kas nõudepesumasinaga nõude pesemine on efektiivne viiruse
hävitamiseks?
•

SARS-CoV-2 viirus hävineb 60–90oC juures. Nõudepesumasinaga nõude pesemist võib pidada
efektiivsemaks, kui käsitsi pesemist, kuna pesu toimub pikema aja jooksul ja kõrgematel
temperatuuridel.

2+2 reegel: avalikes kohtades on soovitav liikuda 2-inimeselistes rühmades või perekonniti ning hoida teiste inimestega kahemeetrist vahemaad,
kus seda on võimalik mõistlikult teha.
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Kätepesu
Kätepesu vs. käte antiseptika? Voolav vesi vs. tilaga veenõu/kauss?
•

Kätepesu voolava vee ja seebiga on efektiivsem, kui käte desinfitseerimine. Voolava vee
puudumisel kasutada käte antiseptilisi vahendeid.

Ühiskasutusega käterätt vs. ühekordne kätekuivatuspaber?
•

Kasutada tuleks ühekordset kätekuivatuspaberit, kuna ühiskasutuses olev käterätt võib viirusega
saastuda ja olla nakkusallikas. Kätekuivatuspaberit tuleks eelistada ka kätekuivatile.

Külastajate piirarv välis- ja siseruumides
Külastajate piirarvu reguleerib VV 16.05.2020 korraldus nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“.
Korraldus ütleb järgmist.
121. Alates 15. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised
tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 1500 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 2000 inimest;
Külastajate registreerimine ei ole kohustuslik, kuid see võib olla korraldajale abiks külastajate arvu
haldamiseks.
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