
Tarvastu  Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaan           Lisa 1  
  
Plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks 
võimaliku kriisiolukorra tekkides. 
  
Lasteaia kriisigrupp: 
Direktor  Tiiu Rõõm 
Õppejuht  Merila Pihlap                                  
Õpetaja abi  Helja Ütsik 
Õpetaja  Irja Vell 
Õpetaja  Merike Tulp 
Õpetaja   Aili Torokvei                                 
Esmaabi andjad lasteaias: kõik õpetajad, õpetaja abid     
Tähtsad numbrid 
Hädaabi           112 
 
 
 Kriisiplaan  

Juhtum Töötaja tegevus Märkused  

Tulekahju  Tegutse vastavalt 
tuleohutuseeskirjale 

  

Avarii (elektrikatkestus,  
veeavarii, varing, 
liiklusavarii, kütteavarii ja 
teised avariid) 

 Hinda olukorda 

 Helista 112  
LÜLITA PEAKILBIST          
VÄLJA ELEKTER!!! 

 Alusta esmaabi andmist 
või otsi esmaabi andja 

 Informeeri direktorit või 
õpetajat 

Õpetajad jäävad lastega 
rühmadesse, avariipinnale või 
suunavad koju 

Õnnetused lapse või 
täiskasvanuga  (näiteks 
teadvuse kadu/ 
kukkumine) 

 Hinda olukorda 

 Helista 112  

 Alusta esmaabi andmist 
või otsi esmaabi andja 

 Õpetaja  informeerib 
lapsevanemat 

 Informeeri direktorit 

Õpetajad jäävad lastega 
rühmadesse, avariipinnale või 
suunavad koju 

Rasked vigastused 
/traumad (suured 
verejooksud, luumurrud) 

 Peata verejooks 

 Ära muuda luumurru puhul 
kannatanu kehaasendit 

 Vajadusel helista 112 

 Õpetaja  informeerib 
lapsevanemat 

 Informeeri direktorit  

Žgutti ära kasuta! 

Lapse surm  Helista 112 

 Teavita direktorit, õpetajat  

 Kriisigrupp teavitab 
lapsevanemaid,  
rühmakaaslasi, töötajaid 

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

 Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika 

  



Töötaja surm   Helista 112 

 Teavita direktorit või 
õpetajat 

 Kriisigrupp teavitab 
lähedasi ja lasteaia 
töötajaid 

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

 Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika 

Õpetajad jäävad lastega 
rühmadesse, avariipinnale või 
suunavad koju 

Lapse surm väljaspool 
lasteaeda 

 Teavita direktorit või 
õpetajat 

 Kriisigrupp teavitab 
õpetajat, lasteaias olevaid 
lapsi, töötajaid,  

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

 Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika 

  

Töötaja surm  väljaspool 
lasteaeda 

 Teavita direktorit  või 
õpetajat 

 Kriisigrupp teavitab 
lasteaia töötajaid ja lapsi 

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

  Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika 

  

Lapsevanema surm  Teavita direktorit või 
õpetajat 

 Kriisigrupp teavitab 
õpetajaid, lapsi, töötajaid 

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

 Kriisigrupp organiseerib 
mälestussümboolika 

  

Lapse või täiskasvanu 
suitsiid 

 Helista 112  

 Võimalusel anna esmaabi 

 Teavita direktorit  või 
õpetajat 

 Kriisigrupp teavitab lapse 
puhul õpetajaid, töötajaid 

 Kriisigrupp organiseerib 
leinaabi 

 Õpetaja organiseerib 
mälestussümboolika 

Õpetajad jäävad lastega 
rühma või suunavad koju 

Lasteaia territooriumilt  
väljaspool toimunud 
õnnetusjuhtum 
(ekskursioonil, matkal,  
väljasõidul) 

 Helista 112 

 Alusta esmaabi andmist 

 Teavita telefoni teel 
lasteaia direktorit 

 Kriisigrupp organiseerib 
edasise tegutsemise 

Välisriiki minnes uuri järele 
hädaabi telefoni number 

     



Õnnetusjuhtum veekogul 
suvel või talvel jääauku 
kukkumine  
  

 Püüa uppujat päästa 
ohutusnõudeid silmas 
pidades (lähene uppujale 
tagant, olles ettevaatlik, et 
uppuja sind endaga kaasa 
ei tõmba) 

 Jääauku kukkunut püüa 
päästa käepäraste 
vahenditega 

 Helista 112, teavita 
direktorit  

 Alusta esmaabi andmist  

Vägivaldne sissetungija  Püüa sissetungijat 
rahustada 

 Vajadusel kutsu abi 

 Vajadusel helista 112 

 Teavita direktorit  või 
õpetajat 

Lapsed lahkuvad ruumist 

Vägivaldne laps  Püüa vägivallatsejat 
korrale kutsuda 

 Teavita õpetajat või 
direktorit 

 Õpetaja või direktor 
informeerib vastava ala 
spetsialiste, kes tegelevad 
juhtumiga 

 Õpetaja informeerib 
lapsevanemat 

  

Lapse kadumine  Teavita lapsevanemat ja 
politseid, helistades 112 

 Teavita direktorit  

  

Alkoholi ja 
narkootikumide 
tarvitamine 

 Teavita politseid ja 
direktorit  

  

Äkkrünnak  Tegutse vastavalt  
Äkkrünnaku korral 
tegutsemise plaanile  

Varju või põgene 

 

 


