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Vabariigi Valitsuse 06.10.201 iTmaiiruse ff l3 I "Tervisekaitsen6uded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele,
ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule,, ja Sotsiaalministri 24.09.2010.a miiAruse nr 61 "Tervisekaitsen6uded
koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ia piievakavale,, alusel
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On kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga.....

I E On ujula............

[ ffiLasteasutus asub korterelamus v5i muus iildkasutatavas hoones
F E on olemas arengukava
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2. LasteaSutuse
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Lasteasutusel on omaette maa-ala.......
Vaa-ala on eemal saasteallikatest...............
uuu-ula on valgustatud............
Lasteasutuses on laste kiirude, kelkude, rataste
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Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud

!

Lasteasutuse maa-alaon heakorrastatud
Maa-ala korrashoiuks kasutatavad
kiittesaamatus kohas.
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ja muude vahendite hoidmise v6ima1us..........

t66riistad, masinad

ja

ohtlikud seadmed on

lastele

Miinguviiljak ja miinguviiljaku vahendid.
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Lasteasutusel on miinguvaljak(ud).....
Uanguviiljaku pindala on nduetekohane............
Soiau- ja jalgteed ning platsid rataste v6i muude vahenditega s6itmiseks on lastele sobivad........

Miinguviiljaku pinnakatteks kasutata t<se

Ed

...:.%{.IK{., &l Y

rraargrril.lukrt. ja miinguviitjakute

,rh;ii; ;ffii*i i."ri."rr,#;; G,.j;iil; ili ;il;i; k;; ;;
'85fr91);ffzz; s

4. Sisekeskkond
4.1 Lasteasutuse hoone, ruumid
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ffi [ Sis se- ja viiljapZi?isul on tdkestatud ktilma 6hu piiZis ruumidesse.
*ElEl Hoone sissepiiiisul on varikatus..
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Ruumide koosseis vastab n6uetele

mtt"asutuse trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikiisipuuga ning valgustatud.
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Trepi ja*Odu turvapiirde k6rgus on viihemalt 1 meeter
l-Lfl Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit..
E tr Alates nelja astmega trepist on m6lemal pool treppi

v6i kaldteed lastele sobival kSrgusel

Kirjeldada kuidas vtilistatakse laste sdrmede ukse vahele jiiiimise ja vigastamise v6imalus .....................

Liibipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning p6randani ulatuvad klaasaknad on ohutust
v6i kaitstud purunemisq
Litsega ja on lapsele niihtavalt miirgistatud.........

E{

materjalist
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Ruumides on pii

arendavateks

ja muudeks vajalikeks tegevusteks
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Lasteruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad
Lasteruumides elektripistikupesad on lapsekindlad v6i lapsele kiittesaamatul k6rgusel....
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Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt miirgistatud.
Lasteasutuses on ahjukiite
fiittekolde suu asub rtihmaruumis
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4.2. Ruumide sisustus
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Tualettruumi

ja

n6udepesukoha seinad on 1,5 meetri k6rguselt kaetud niiskuskindla, kergesti

puhastatava j a desinfitseeritava materj aliga.
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Lutt"ruumide sisustus (mddbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav ...
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[JNaangu- ja v6imlemisvahenditel on olemas tootja juhendid

Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega jalv6i nagidega laste iileriiete ja
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vahetusriiete paigutamiseks . . .. .
[f! Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht
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*EIE] Lasteaiariihma tualettruum on n6uetekohaselt sisustatud.....,.......
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OimerUhma tualettruum on n6uetekohaselt

si

sustatud.............

Tualettruum on varustatud isikliku hiigieeni tagamiseks vajalike vahenditega

ffi !

tgal lapsel on kasr,ule vastav tool ja koht laua taga ..
fgat lapsel on este-je kasvule vastav voodi vdi oma piievane puhkamiskoht. Voodi p6hi on k6va
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4.3. Ruumide sisekliima
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Kaitseks otsese piiikesevalguse
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ja

soojuskiirguse eest

on magamis- ja

miinguruumi

piiikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega ......
ffi ! tMangu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis ....
[f[ Vangu- ja magamisruumi temperatuur vastab nSuetele
ts n Riihmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral v6imaldavad tuulutamist..
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kasutatava vee temperatuur on nduetekohane.

4.4.N6uded val gustusele
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t-u.t.asutuse ruumides on loomulik valgustus (viilja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv
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4.5, Ruumide ja sisustuse korrashoid
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lasteasutuse ruumid ja sisustus on puhtad....
tr tr Voodipesu ja kiiteriitikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt miiiirdumisele, kuid
mitte harvem kui iiks kord iga ki.imne p?ieva tagant ..... .

Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse,,Kemikaaliseaduse" nSuetele vastavaid
asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile..............

tr n

mtr Pindade desinfitseerimisel kasutatakse ,,Biotsiidiseaduse"

n6uetele vastavaid desinfitseerivaid

aineid.
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Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis vdi
lukustatud puhastusvahendite kapis.......,...
ffi[ Lasteasutuse ruumides ei ole niirilisi ega kahjurputukaid
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ja tegevuse

Nakkushaiguse kahtlusega last on v6imalik eraldada teistest lastest

6. Laste isikliku hiigieeni edendamine ja tervislike harjumuste kujundamine
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E n mpt.l on lasteasutuses vajalikud isiklikud hiigieenivahendid ning vdimalus htigieeniliselt pesta
kiisi ja jalgu voolava sooja vee ja seebiga ning kuivatada ......

7. Piievakava.
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E n Lrtt"usutuse piievakava on n6uetekohane ja kinnitatud direklori kiiskkirjaga.
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eaevakavas on arvestatud tervisekaitsenOudeid.
Lurt"rsutuse piievakavas on ettendhtud piisavalt laste tegevusi 6ues.
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*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jdustub ndue 1. septembril

2030.
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