MEELESPEA eriolukorrast väljumise perioodil
1. Majutusasutuse külastuse peab edasi lükkama, kui:
 Kliendil on hetkel või viimase 14 päeva jooksul esinenud järgnevaid sümptomeid: palavik, köha,
hingamisraskused, haistmis- või maitsmismeele kadu või muud haigusnähud.
 Klient on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või on olnud kontaktis kinnitatud
COVID-19 haigestunuga.
2. Treener kinnitab oma allkirjaga, et kõik tema grupis olevad lapsed on terved ega pole enne laagrisse tulemist
14 päeva jooksul kokku puutunud haigestunuga. NB! Soovitame eelnevalt lastevanematelt kinnitust küsida.
3. Külastaja haigestumise korral laagri ajal palume haige isoleerida tema majutusruumi, teavitada haigestumisest
koheselt Jõulumäe personali ning helistada kriisi infotelefonile 1247 edasiste juhiste saamiseks.
4. Vähendamaks otsekontakti teenindajaga, palume saata enne Jõulumäele saabumist kõikide ööbijate
andmed, mis on nõutud majutusteenuse kasutaja registreerimiseks vastavalt Turismiseaduse § 24.
5. Saabumisel palume koguneda ja oodata õues, mitte administraatori juures fuajees.
6. Vastuvõttu palume tulla ühel inimesel korraga (majutusruumi võtme(te) saamiseks, majutuslehe
allkirjastamiseks, majutuse ning muude teenuste eest tasumiseks jne).
7. Palume eelnevalt teatada, kuidas tasute. Ülekande arve soovi korral tuleb arve andmed ette saata.
8. Ajutiselt ei toimu toitlustamine iseteenindusena. Palume söögi kellaaegadest täpselt kinni pidada ning tulla
sööma kogu grupil korraga. Palume mitte enne oma söögiaega koguneda söögisaali ukse taha ootama.
9. Käsi tuleb pesta mitu korda päevas, pärast tualetis käimist, trenni, loomade katsumist, nuuskamist,
aevastamist, köhimist jne. Samuti enne söömist.
Pesemiseks tuleb kasutada sooja vett ja seepi ning pärast pesemist kuivatada käed hoolikalt.
10. Pesuruumides ja saunades järgida 2 + 2 reeglit ning vältida ebavajalikult pikalt ruumis viibimist.
11. Kasutades majutusteenust oma voodipesudega, peab treener kontrollima:
 voodipesu olemasolu (padjapüür, tekikott ja lina; lubatud ei ole magamiskotid). Kui voodipesu kaasas
ei ole, tuleb voodipesu laenutada administraatorilt hinnakirja alusel;
 voodipesude kasutamist (tekki või patja ei ole lubatud kasutada ilma voodipesuta). Kui tekki ja/või
patja on kasutatud ilma voodipesuta, tuleb kliendil tasuda teki ja/või padja pesemise eest.
12. Majutusruume (kus puudub sundventilatsioon) tuulutada kaks korda ööpäevas vähemalt 40 minutit.
13. Palume erinevate ruumide kasutamise soovist eelnevalt kirjalikult teada anda kellaajaliselt (saun, jõusaal,
seminariruum jne).
14. Siseruumides viibida võimalikult lühikest aega järgides 2 + 2 reeglit.
15. Palume tegevused/treeningud läbiviia õues ning siseruume kasutada vaid juhul, kui õues viibimine ei ole
võimalik.
16. Treeningute, võistluste läbiviimisel tuleb järgida valitsuse juhiseid https://www.riigiteataja.ee/akt/322052020006
17. Jõulumäe töötajal on õigus külastajaid korrale kutsuda ning vajadusel paluda neil Jõulumäelt lahkuda, kui
piirangutest kinni ei peeta.

PÜSIGEM TERVED!

