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"Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-a1a1e, hoonetele, ruumidele,

.a mhYruse

sisustusele,sisekliimalejakorrashoiulq,jaSotsiaalminishi24.0g.2010.amiiiirusenr6l "Tervisekaitsendudedkoolieelses
lasteasutuses tervise edendamisele ja piievakavalg, alusel

1. Utdosa
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E n On kehtiv koolitusluba 01.01.2010.a. seisuga.
EK

On uiula

[ fi
KE

Lasteasutus asub korterelamus v6i muus iildkasutatavas hoones.
O" olemas arengukava

7-"-.

*%7

muude vahendite

hoidmise

2. Lasteasutuse maa-ala
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ffi !
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Lasteasutusel on omaette maa-ala
Maa-ala on eemal saasteallikatest...
Maa-ala on valgustatud...................
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ffi
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Lasteasutuses

on laste

kiirude, kelkude, rataste

Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud
Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud..........
Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tooriistad, masinad

kohas.

Maa-ala riskianaliiiis
Jah/EI
K tr Maa-ala riskiallikad on hinnatud

ffi [

ja

nisntase on riskianaliiiisi alusel miiiiratud

ja ohtlikud seadmed on lastele kdttesaamatus

tr tr Tegevuskava riskide maandamiseks on koostatud
3. Miinguviiljak
Jah/EI

ja miinguviiljaku vahendid.

I f] Lasteasutusel on meinguviilj ak(ud).......
ffi [ Uanguviiljaku pindala on n6uetekohane............
ffi [ SOidu- ja jalgteed ning platsid rataste vdi muude vahenditega s6itmiseks on lastele sobivad...........
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E tr Miinguviiljakute ja miinguviiljakute vahendite ohutust kontrollitakse (kirjeldada kui tihti, kas on
miiratud
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vastutav isik. kas kontrolli.rnise tulemused-fikseeritakse ine),, - ,
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tr tr Jalgrattaga, tdukerattaga
ning randmekaitsmeid
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vdi rulluiskudega s6idul lapsed kannavad kiiwit ja p6lve-, kiiiinarnuki-

saab piirast kasutamist katta sobiva kattega

Miin guviilj aku j a miin guvlilj akute vahendite riskian aliiii
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N4anguviiljaku ja miinguviiljakute vahendite riskiallikad on hinnatud

K tr

Riskitase on riskianaliiiisi alusel mdriratud

En

Tegevuskava riskide maandamiseks on koostatud.

4. Sisekeskkond
4.1 Lasteasutuse hoone, ruumid
Jah/EI
fl! Stse- ja viiljapiiiisul on tdkestatud ktilma 6hu piiiis ruumidesse.
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Hoone sissepiiiisul on varikatus.
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Ruumide koosseis vastab

n6uete1e.

Lasteasutuse trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikiisipuuga ning valgustatud.

Trepi ja r6du turvapiirde kdrgus on viihemalt
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Kirjeldada kuidas viilistatakse laste sdrmede ukse vahele jiiiimise ja vigastamise v6imalus

-

Liibipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning p6randani ulatuvad klaasaknad on ohutust
v6i kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ja on lapsele niihtavalt mzirgistatud

f|-tr

materjalist

tr tr Ruumides on piisavalt liikumisruumi last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks
[}!

Lasteruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad.
Lasteruumides elektripistikupesad on lapsekindlad v6i lapsele kdttesaamatul kdrgusel....
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Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt miirgistatud.
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ffi Lasteasutuses on ahjuktite
$ftittetolde suu asub riihmaruumis..............

Magamisruumi
pindala, m2

4.2. Ruumide sisustus
Jah/EI
R tr Tualettruumi ja ndudepesukoha seinad
puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

Kn

Uhise mfrngu- ja

magamisruumi
pindala, m2

on 1,5 meetri kdrguselt kaetud niiskuskindla,

Lasteruumide sisustus (modbel, sanitaarseadmed

jm) on kergelt

puhastatav

kergesti

ja desinfitseeritav...

Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega jalvdi nagidega laste iileriiete ja vahetusriiete
paigutamiseks.....
[}! Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht.
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Lasteaiariihma tualettruum on n6uetekohaselt sisustatud
S6imeriihma tual ettruum on nduetekohaselt si sustatud.
Tualettruum on varustatud isikliku hiigieeni tagamiseks vajalike vahenditega

Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga....
Igal lapsel on"ealej*kasmle vastav voodi v6i oma pdevane puhkamiskoht. Voodi pdhi on k6va...

4.3. Ruumide sisekliima
Jah/EI
ffi [ faitseks otsese pdikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja miinguruumi pdikesepoolsed
aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu katteg a. . .. . . .
N{angu- ja magamisruumi on paigutatud termomeeterid laste viibimistsoonis ....
Riihmaruumide tem
m66detakse miinzu- ia
misruumi paisutatud termomeetrite alusel:
Riihma nimi
Miinguruumi
se mingu- ja magamisruum
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ja vajaduse korral v6imaldavad tuulutamist..

ffi !

nUnmaruumi aknad on avatavad

ffi[

Pesemiseks kasutatava vee temperafuur on n6uetekohane

4.4.N6uded valgustusele
Jah/EI

E tr

Lasteasutuse ruumides on loomulik valgustus (viilja arvatud tualettruum(id), keldrikomisel asuv
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Kunstliku valgustuse m66tmiste tulemused
4.5. Ruumide
Jah/EI

ja sisustuse korrashoid

ffi! Lasteasutuse ruumid ja sisustus on puhtad.
tr tr Voodipesu ja k2iteriitikud on puhtad, pesu vahetatakse

mitte harvem kui iiks kord iga klimne piieva tagant.

ffi !

regulaarselt vastavalt miiiirdumisele, kuid

Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse ,,Kemikaaliseaduse" n6uetele vastavaid asjakohaseid
ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendi1e..............
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tr Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis
tr
lukustatud puhastusvahendite kapis...........
ffi[ tasteasutuse ruumides ei ole niirilisi ega kahjurputukaid........
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Sisekeskkonna riskianaliitis
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ffi
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5.

Mtingu-, 6ppe- ja spordivahendid.

Sisekeskkonna riskiallikad on hinnatud

Jah/EI

Efl

Ronimisredeleid, spordi- ning mZinguviiljaku vahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt...

6. Laste tervise edendamine.

Jah/Ei

tr tr

Toimub koostriri sihtriihmadega (kirjeldatakse kellega toimub koostoo).
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Lasteasutuse arengukavas on miiiiratud kindlaks tervise edendamise eesmiirgid
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7. Laste
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ja tegevused

iil;

isikliku hiigieeni edendamine ja tervislike harjumuste kujundamine
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E tr

Lapsi 6petatakse hoolitsema puhtuse eest, hoidma korras soengut, korrastama voodit, puhastama
rdivaid ja jalatseid, kasutama taskurlitti,.Joputama, sgud piirast scjdd ia bpidrt\g kpna6 erpa tegevuspaika
(kirjeldataftse kuidas)
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E E I-upr"l on lasteasutuses vajalikud isiklikud hiigieenivahendid ning v6imalus hiigieeniliselt pesta kiisi
ja jalgu voolava sooja vee ja seebiga ning kuivatada ...............
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Lastele antakse algteadmisi tervislikust toitumisest ja Spetatakse lauakombeid (kirjeldatakse
...r?,.*.4,,......ti..
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kuidas).

S.Piievakava.
.Iah/Ei

ffi [

fl [
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Lasteasutuse piievakava on nduetekohane ja kinnitatud direktori kiiskkirjaga.
faevakavas on arvestatud tervisekaitsen6udeid.
Lasteasutuse pdevakavas on etteneihtud piisavalt laste tegelusi 6ues.

Tiiiitaiate tervisekontroll (alus nakkushaigustp.ggnetamise ja tdrje seadus $ 13)
Tervisekontrollile kuuluvate tocitaiate arv . ".. .I Z
Esitatud kehtivate tervisetOendit; ;; .... .7:1......

ln spelteerlnud ametnik
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(nimi ja allkiri)
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*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga,j6ustub n6ue 1. septembril
2030. a.

