Käitumisjuhis kriisiolukorras!
Oluline!
Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas eile (17.04.2020) korralduse, millega kehtestas Raatuse 22
ühiselamu elanikele liikumispiirangu. Seoses sellega tuletame meelde olulisemaid käitumisjuhiseid.
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Viiruse leviku tõkestamiseks on vajalik kõigi (ka nende, kellel puuduvad haigusnähud) Raatuse
22 elanike testimine. Seetõttu peavad kõik ühiselamu elanikud püsima testi tulemuste
selgumiseni oma korterites ja vältima kontakti teistega.
COVID-19 positiivsega kokku puutunud isikud ehk lähikontaktsed, kellel on negatiivne proov, peavad
püsima kaks nädalat ühiselamus oma korteris ja jälgima tervist. Neile tagatakse värskes õhus viibimise
võimalus. Elanikud, kes pole nakatunutega kokku puutunud ja kelle COVID-19 test on negatiivne,
tohivad väljas liikuda, arvestades eriolukorra üldisi liikumispiiranguid.
Testist keeldunud isikutele kehtivad vastavalt valitsuse korraldusele samad liikumispiirangud kui
COVID-19 positiivse testi andnud isikutel. See tähendab kohustust jääda oma korterisse kaheks
nädalaks või kuni edasiste korraldusteni.
Toast väljudes kanna alati kaasas isikut tõendavat dokumenti.
Kui teil tekivad haigussümptomid, helistage oma perearstile, et saada suunamiskiri testimisele.
Kui teil ei ole isiklikku perearsti, helistage telefoninumbril 1220. Et saada kiiresti abi, helistage
spetsiaalsel kiirabi lisabrigaadi telefoninumbril (+372) 5301 9309 või 112.
Majasisene liikumine on lubatud toidu kättesaamiseks, v.a COVID-19 positiivsetel ja neil, keda
pole veel testitud. Neile korraldab ühiselamu toidu kätte jagamise.
Ühisruumides liikudes tuleb kanda kaitsemaski. (Ööl vastu 18. aprilli toodi iga korteri ukse taha
maske ja desinfitseerimisvahendeid. Igale elanikule on ette nähtud 10 maski.)
Kohapeal kontrollib tegevust politsei.
Ühiselamu korraldab kõikide elanike tasuta toitlustuse, võttes menüü koostamisel arvesse
kultuurilisi eripärasid. Hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00 ja õhtusöök kell 17.00.
Väljastpoolt maja toidu tellimine (näiteks Wolt või Bolt) ei ole kuni kõikide maja elanike
testimiseni ja tulemuste selgumiseni lubatud. Pärast kõikide elanike testi tulemuste selgumist on
maja välisukseni lubatud minna vaid negatiivse proovi andnud isikutel, kes pole positiivse proovi
andnuga kokku puutunud ja kellele on antud sellest tulenevalt luba liikuda majast välja.
Suitsetamine toimub iga korruse suitsuruumides. NB! COVID positiivsete suitsuruum asub
kolmanda korruse Pika tänava poolses tiivas ja on eraldi märgistusega. Suitsetama minnes kanna
maski ja hoia nõutud distantsi. Suitsuruumis võib viibida üks inimene korraga.
Palun ärge unustage üldiseid soovitusi nakkuse vältimiseks:
o hoia distantsi
o pese käsi
o puhasta enda järelt pinnad!

Ühiselamu annab kõikidele maja elanikele otse e-maili teel jooksvalt täpsemat teavet elukorralduslike
muudatuste kohta.
Täiendav info ja küsimused: info@campus.ee

