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Viljandi Lasteaed Krõllipesa hädaolukorra lahendamise plaan
Juhtum
TULEKAHJU

Töötaja tegevus
 Tegutse vastavalt tuleohutuseeskirjale

Avastades tulekahju:
 Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded kui abistajaid on
rohkem;
 anna evakuatsioonihäire;
 helista 112;
 kustuta esmaste tulekustutusvahenditega;
 teavita direktorit;
 naase võimalikult kiiresti oma rühma juurde ja võimalusel evakueeri
lapsed suundudes kokkulepitud kogunemiskohta.

Evakuatsioonihäire










Säilita rahu;
Anna lastele korraldus evakueeruda, korda peamised juhised:
rahulikult;
asjad jäävad rühma;
liigutakse sobivaimat teed pidi kokku lepitud kogunemiskohta;
ülemistelt korrustelt tulijatel on trepil eesõigus.
Kui koridoris on suitsu, kontrolli enne laste evakueerimist, kas
evakuatsioonitee on väljumiseks ohutu.
Sulge aknad ja uksed, ära lukusta!
Võta kaasa rühma nimekiri (ole valmis edastama info puudujate ja
rühmas viibinud laste kohta). Huviringide juhid kontrollivad
kohalolijaid ringide nimekirjade alusel.

Kogunemiskohas:
 Kontrolli laste kohalolekut;
 Edasta info, kui palju lapsi oli rühmas, kui palju puudus, kui palju

Märkused
Tulekahju korral jäta alati meelde
järgmised reeglid:
 Liigu võimalikult ohutult!
 Ole võimalikult nähtav!
 Ära sattu paanikasse ega tekita
seda oma käitumisega teistes
inimestes!
 Anna kohale saabunud juhtkonna
esindajale / päästeteenistuse
töötajatele informatsiooni!
 Enne elektriseadmete
kustutamist veendu, et need pole
voolu all!
 Välitingimustes proovi vältida
tule suhtes allatuult jäämist!
 Väldi põlemisgaaside sisse
hingamist, sest need võivad olla
mürgised!
 Kui ruumis on plahvatusohtlikke
esemeid (gaasiballoon,
lõhkekehad jne), siis eemaldu
kiiresti ning hoiata ka teisi!
 Ära sea elu ohtu!
 Sulge uksed ja aknad, kuid ära
lukusta!
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jõudis kogunemiskohta evakuatsioonijuhile
Kogunemiskohta tuleb jääda seniks, kuni päästemeeskonna juht või
lasteaia direktor annab järgmised korraldused.

Ohtliku evakuatsiooni asemel rühma varjumine







sulge rühma uks;
anna lastele korraldus liikuda akende juurde ja teha ennast aknast
nähtavaks;
võimalusel teavita 112 või +372 53018149 lasteaia direktorit teie
olukorrast;
kata uksepraod ja avaused niiskete rätikute või riietega, et takistada
suitsu ligipääsu klassi;
ava aken tuulutamiseks;
suitsu täis ruumis hoidke madalale, kus õhk on puhtam.

Suitsuse koridori läbimine evakueerudes








võimalusel tee eelnevalt kindlaks, milline evakuatsiooniteekond on
väljumiseks kõige ohutum;
kui pead läbima suitsuse koridori, hoia madalale, kus õhk on puhtam;
kata suu ja nina niiske riidega;
liikudes toeta käega vastu seina, et säilitada õige suund;
rühm peab püsima koos;
hoonest välja jõudes tuleb liikuda kokkulepitud kogunemiskohta;
kogunemiskohas kontrolli, et kõik ruumist väljunud lapsed on sinuga,
edasta info evakuatsioonijuhile.

Evakuatsioonihäire ühisürituse ajal





kõik liiguvad kiiresti hoonest välja, järgides evakuatsioonimärgistust;
rühmaga otseselt mitte seotud töötajad väljuvad ruumist viimasena
veendudes enne, et ruumis ei ole rohkem inimesi;
evakueerunud kogunevad Kagu tn. poolse jalgvärava juurde;
kogunemiskohas koondavad õpetajad andmed selle kohta, kas kõik

 Lülita hoonest või ruumist välja
ventilatsioon (kui tead kust seda
teha)!
 Lülita ruumist välja elekter!
Elektrit ei tohi välja lülitada
pimedal ajal, kui toimub
evakuatsioon.
Häirekeskusesse helistamisel tuleb
edastada järgmist infot ning vastata
küsimustele:
 Mis on juhtunud?
Kui helistad häirekeskusesse, siis on kõige õigem
alustada sellest, mis on juhtunud. Sisaldagu juba
su esimene lause probleemi, miks sa helistasid,
siis ei pea dispetšer seda pärima, ja sa võidad
aega.

 Ütle, mis põleb.
Kas tules on mõni hoone või sõiduk või kulu või
prügi jne. Kui tegemist on hoonega, siis on
oluline, millisel korrusel toimub põlemine, kas
paistab ainult suitsu või on ka tuld, kui suureks
on tuli arenenud.

 Kus see õnnetus on juhtunud?
Alati tuleb võimalikult täpselt öelda õnnetuse
aadress.

 Kas keegi on saanud kannatada?
Õnnetuskohtadele saadetakse sõltuvalt õnnetuse
liigist ja suurusest väga erinevaid abijõude, kuid
nende hulgas ei pruugi alati olla kiirabi. Kiirabi
väljasaatmine otsustatakse selle järgi, kas keegi
on saanud kannatada või on selleks reaalne oht.
Tulekahjude puhul loetakse reaalseks ohuks
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olukorrad, kus on kindlalt teada või on kahtlus,
et põlengust haaratud piirkonnas on inimene
sees. Kui helistaja oskab sündmust korrektselt
hinnata, siis on kõige tähtsam - inimelu kaitse ka maksimaalselt tagatud.

isikud on hoonest väljunud
Info antakse üle päästetööde juhile.

 Kas põlevas hoones võib olla
lisaohtusid?
Lisaohtudeks on gaasiballoonid, põlevvedelikud,
lõhkeained jne. Neid võib sageli leiduda
igasugustes kõrvalhoonetes, garaažides,
pööningutel jne.

 Teataja nimi ja kontakttelefoni
number.
Numbri olemasolu on tarvis selleks, et oleks
võimalik sulle vajadusel tagasi helistada ja
küsida lisainfot. Sageli ei leia abijõud õiget
õnnetuskohta kohe üles ja on tarvis seda
täpsustada.

ÄKKRÜNNAK
Äkkrünnakuna
käsitletakse seda, kui:
1. Täiskasvanul või lapsel
on lasteaias kaasas
ründevahend, kuid otseselt
ei ole veel rünnanud
2. üks või mitu võõrast
isikut püüavad relva või
muu ründevahendiga
vigastada või tappa inimesi
lasteaias.

Kiire teatamine:

KUS

MIS

Maakond, linn,
vald
aadress
Olukord:
 Ründaja:
 mitu,
 relvastus,
 asukoht,
 kirjeldus

Hoiata ohus viibivaid isikuid:
Hoiatada saad valjuhäälselt
korraldusi andes!



Politsei hädaabi number
112

Ära püüa ründajaga kontakteeruda!
Maailmapraktika kohaselt on sellised
katsed lõppenud surmaga
Ära mine ruumist välja esmaabi
andma! See võib lõppeda sinu surmaga.
Kui näed esmaabi vajadust, helista 112,
kirjelda olukorda ja abivajaja täpset
asukohta hoones.
Ära luba lastel helistada! Tekkiv
ülekoormus takistab operatiivjõududel
omavahel suhelda ning helin reeta teie
asukoha.
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 Ohvrid
(mitu vigastatud,
hukkunud)

Käitumine varjumise ajal:
 Ole ise rahulik ja oma korraldustes
kindel.
 Võimalusel leia lastele mingi
tegevus.
 Fikseeri varjumise alguse kellaaeg –
teataja
KES
oodates tundub aeg reaalsest pikem.
Anna lastele teada, et varjumine võib
Täiendavaid
OOTA
kesta mitu tundi, see ei pruugi seotud
küsimusi; jää
olla rünnaku tagajärgede ulatusega,
kuuldele.
evakueerumisluba antakse alles siis,
Varju!
- Jää ruumidesse!
kui on kindel täielik turvalisus.
Sule uksed!

Anna lastele teada, et vanematega
Tähelepanu !
Barrikadeeri ruum!
kontakteerub esimesel võimalusel
Siin on vaid soovitused!
- Eemale akendest ja
lasteaia juhtkond.

ustest!
 Lülita oma telefon hääletule
Vajadusel tuleb soovitustest
- Lama põrandal!
režiimile, võimalusel helista 112,
kõrvale kalduda (näiteks
- Ole rahulik ja
anna teada enda asukohast ja
põgenemise võimalusel)!
varjatult!
varjujate olukorrast.
- Mobiil hääletuks, ainult
 Kui Sul on infot kurjategija
tähtis info politseile!
liikumisest, edasta see 112.
- Oodata politsei poolt
 Kui keegi ruumis olijatest vajab
abi ja evakueerimist!
arstiabi, helista 112, kirjelda
Isikud väljaspool
olukorda ja abivajaja täpset asukohta
hoonet: lähedusest
lasteaias.
lahkuda
NB! Juhul, kui rühma ust ei ole
evakuatsioonipunkti,
võimalik lukustada, tuleb
olla politseile
evakueeruda, äärmiselt ohtlik on
kättesaadav!
jääda ruumi, mida ei ole võimalik
ÄRA MÄNGI KANGELAST!
NB! Ust tohib avada ainult siis, kui oled kindel, et avamist palub politsei sulgeda!
või lasteaia juhtkond. Vajadusel identifitseeri politsei 112 vahendusel.
NB! Kui rünnakuga kaasneb süütamine või plahvatus ja käivitub
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evakuatsioonihäire, pead sina ise otsustama, kas turvalisem on varjuda
või evakueeruda.

Äkkrünnak, evakueerumisstrateegia

 Jää rahulikuks ja teata lastele, et lasteaias on oht.
 Evakueeru koos lastega liikudes mööda kindlaksmääratud
evakuatsiooniteed. Evakuatsiooniteel ohu avastamise korral liigu
kiiresti ohust eemale ning kasuta mõnda muud evakuatsiooniteed
(vajadusel improviseeri ja mõtle evakuatsioonitee ise välja)
 Kasuta võimalikult varjatud teid.
 Liigu kokkulepitud kogunemiskohta või sobivaimasse kohta, kuhu
saad turvaliselt liikuda.
 Kogunemiskohas pöördu infot koguva täiskasvanu poole ja edasta
teave:
 mis rühm jõudis kogunemiskohta,
 mitu last on koos sinuga,
 kas keegi on puudu.
 Kui sa liikusid mujale, edasta nimetatud teave ja enda ning laste
asukoht ja olukord numbrile 112.

Häire õues toimuva tegevuse ajal

 Jää rahulikuks ja teata lastele, et lasteaias on oht.
 Liigu võimalikult varjatud teed kasutades koos lastega lasteaiast
eemale.
 Varjuge sobivaimasse kohta, kuhu saad turvaliselt liikuda,
võimalusel kokkulepitud kogunemiskohta.
 Jälgi, et kõik lapsed on koos sinuga.
 Esimesel võimalusel anna numbril 112 teada:
 mis rühmaga oled koos,
 mitu last on koos sinuga,
 kas keegi, kes oleks pidanud olema õues, on puudu (läks enne häiret
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hoonesse sisse vmt),
 sinu ja laste asukoht.
 Hoia lapsed enda juures, ära lase kellelgi lahkuda.
 Jää ootama politsei korraldusi.

Tulistamine:

 Helista 112 (kui ei saa rääkida jäta kõne avatuks, lootuses et teave
sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse, võimalusel saada
sõnum).
 Säilita rahu
 Võimalusel ära suhtle tulistajaga ega ärrita teda rääkima.
 Võimalusel vii hoonest eemale teised lapsed.
 Võimalusel teavita juhtkonda.
 Kriisigrupp koostöös politseiga tegutseb edasi vastavalt olukorrale ja
korraldustele.

Relva märkamine:





Hinda situatsiooni, taga enda ohutus.
Teavita päästeteenistust.
Kogu infot.
Võimalusel eralda ründaja või ründamiskahtlusega isik (näiteks
lukusta ta ruumi).
 Ära kasuta jõudu, ära püüa temalt relva ära võtta.
 Jää rahulikuks.
 Võimalusel informeeri direktorit.

Vägivaldne sissetungija:

 Säilita rahu;
 Võimalusel ära suhtle sissetungijaga ega ärrita teda;
 Püüa sissetungijat rahustada;
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Vajadusel kutsu abi;
Vajadusel helista 112;
Teavita direktorit, õppealajuhatajat või majandusjuhatajat ;
Võimalusel vii lapsed ruumist välja.

Kriis väljaspool lasteaeda
 Järgida ametite- ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi;
 Kriisigrupp koguneb;
 Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused lasteaia töös;
 Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja lapsi.

Suhtlemine meediaga
Äkkrünnaku lahendamine kuulub politsei vastutusalasse.
Meediapäringutele vastab ainult politsei kõneisik või lasteaia direktor,
Kui sinu poole pöördub ajakirjanik:
kes annab politseiga kooskõlastatud infot.
 Ütle oma nimi ja amet.
 Kinnita, et antud olukorras vastab
Juhiseid õpetajale
ajakirjanike küsimustele ainult
 Ole lastega koos, ära jäta lapsi üksi.
politsei kõneisik või lasteaia
 Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta
direktor.
kinnitamata teateid.
 Kõigil täiskasvanutel on
 Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi
kohustus kaitsta lapsi meedia
kolleeg või kriisigrupi liige.
ning uudishimuliku üldsuse
 Ole tähelepanelik riskilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset
eest. Lapsed ei pea meediale
psühholoogilist abi.
andma ühtki kommentaari.
 Aita lastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
Fotode avaldamiseks ja
 Ole oma käitumisega eeskujuks.
intervjuudeks annab loa
lapsevanem.

ÄKKRÜNNAKU
ÄHVARDUS

Ringlevad kuulujutud ähvardusest, ohumärgid
 Täpsusta infot.
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 Teavita 112.
 Teavita lasteaia direktorit.
Kui oled kindel, et tegemist on alusetu ähvardusega, teavita ähvardusest
ikkagi kindlasti direktorit.

Telefoni teel edastatud ähvardus

 Jää rahulikuks.
 Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik.
 Samaaegselt püüa teavitada politseid numbril 112 (palu lähedal
olijate abi vmt).
 Püüa teada saada, pane kirja:
- Millal rünnak toimub (kuupäev/kellaaeg) ?
- Kus rünnak toimub?
- Kuidas võib rünnak toimuda ?
- Mis eesmärgil?
- Kas ründaja on juba sündmuskohal?
- Kes on helistaja?
- Pane tähele kõneleja hääletooni, väljendeid,
taustahelisid jmt.
 Pärast kõne lõppu teavita 112 ja lasteaia direktorit. Kui oled kindel,
et tegemist on alusetu ähvarduse või naljaga, teavita lasteaia
direktorit.
 Esimesel võimalusel täida ähvarduse dokumenteerimiseks ankeet (vt
lisa 1).

Kirja teel edastatud ähvardus

 Teavita 112.
 Säilita kiri kiletaskus ja anna see uurimiseks üle politseile / salvesta
kiri.
 Teavita lasteaia direktorit.

Kui sul on kahtlus, et keegi plaanib
ükskõik mis moel rünnakut, aga kahtled
ähvarduse tõepärasuses või info
piisavuses, räägi kahtlustest ikkagi
kindlasti lasteaia direktorile.
NB! Kui ähvardaja kavatseb rünnata
kohe, anna viivitamatult
varjumishäire ja teavita kohe 112.
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Internetikeskkonnas tehtud ähvardus






Salvesta ähvardus või vestlus, mille käigus ähvardati.
Märgi juurde portaal, kus ähvardus edastati.
Fikseeri ähvarduse edastamise kellaaeg .
Teavita koheselt 112 ja edasta salvestatud materjal.
Teavita lasteaia direktorit.

Internetikeskkonnas tehtud ähvardus





Salvesta ähvardus või vestlus, mille käigus ähvardati.
Märgi juurde portaal, kus ähvardus edastati.
Fikseeri ähvarduse edastamise kellaaeg .
Teavita koheselt 112 ja edasta salvestatud materjal.
Teavita lasteaia direktorit.
Ära sulge portaali ähvardust salvestamata
POMMIÄHVARDUS

Telefoni teel edastatud pommiähvardus

 Säilita rahu.
 Võimalusel teavita paralleelselt 112 (nt kata toru käega kinni ja
helista 112, anna lähedal olijale käega märku, et vajad abi, kirjuta
sedelile märksõnad, et lähedalolev kolleeg mõistaks olukorda ja
teavitaks 112 vmt).
 Numbrinäiduga telefoni puhul fikseeri number.
 Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik, kuula teda katkestamata.
 Kirjuta üles kõik, mida kõneleja räägib:
- Kus lõhkeseadeldis asub?
- Milline välja näeb?
- Kuidas ja kes käivitab seadeldise?
- Millal plahvatab (kellaaeg)?
- Millal ja kes selle pani?
- Mis on pommipaneku eesmärk?
- Kas ähvardaja nõuab midagi?
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- Kes on helistaja?
 Pane tähele kõneleja hääletooni, väljendeid, taustahelisid jmt.
 Teavita direktorit.
 Esimesel võimalusel täida ähvarduse dokumenteerimise ankeet.
Suusõnal edastatud pommiähvardus
 Teavita 112.
 Võimalusel pea ähvardajat kinni politsei saabumiseni või võta tema
kontaktandmed.
 Teavita lasteaia direktorit.

Kirja teel edastatud pommiähvardus

 Teavita 112.
 Säilita kiri kiletaskus ja anna see uurimiseks üle politseile.
 Teavita lasteaia direktorit.

