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Linna asutustes korraldatavatel üritustel isikukaitsevahendite kasutamise juhend

Sisu
KOKKUVÕTE
Käesolevat juhendit tuleb järgida isikukaitsevahendite kasutamisel:
- linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste (edaspidi asutused) siseruumides peetavatel üritustel
ja
- linna asutuste siseruumides peetavatel üritustel, kui linna asutus on andnud ruumi kasutusse
(tasu eest või tasuta).
Linna asutuste siseruumides peetavatel üritustel tuleb kasutada maske ja peab olema võimalik
kasutada desinfitseerimisvahendeid, kui üritusel osaleb isik teisest asutusest. Erandiks on olukord,
kui ürituse iseloomu tõttu ei ole isikukaitsevahendite kasutamine võimalik või tagatakse ohutus
muul moel (nt hajutamine linnavalitsuse istungil).
Linna asutustel tuleb siseruumide rendile või tasuta kasutusse andmisel ürituse korraldajaga
kokku leppida, et ürituse korraldaja tagab ürituse) toimumise ajal kehtivate riiklike piirangute
täitmise ning selle, et maske ja desinfitseerimisvahendeid kasutavad kõik üritusel osalejad.
1. Linna asutusel tuleb siseruumis ürituse (konverents, kohtumine, koolitus, meelelahutus- või
spordiüritus, koosolek, teatrietendus jne) korraldamisel tagada, et kõik osalejad kannavad maske ja
et olemas on desinfitseerimisvahendid. See nõue kehtib juhul, kui üritusel osaleb isikuid, kellega ei
puututa igapäevatöös kokku (nt asutusevälised isikud). Maski ei ole vaja kanda, kui ürituse olemuse
(nt laulukoori proov, füüsiline treening) või tervise tõttu ei ole seda võimalik kasutada või kui
tervisekaitse tagatakse muul moel.
2. Linna asutusel tuleb siseruumi kasutusse andmisel (tasu eest või tasuta) ürituse korraldajaga
kokku leppida, et ürituse korraldaja järgib koroonaviirusega seoses kehtivaid riiklikke piiranguid ning
tagab, et kõik üritusel osalejad kannavad maske ja kasutavad desinfitseerimisvahendeid.
See kohustus vormistatakse ruumide kasutusse andja ja kasutaja vahel kirjalikult. Regulaarselt
korraldatavatel üritustel, mille jaoks on ruumid antud kasutusse pikaajaliselt, tagab ruumi kasutaja
ürituste ohutu toimumise. Linna asutusel tuleb see tingimus lisada linnavara kasutusse andmise
üldtingimustesse (nt kodukorda). Kui üldtingimustesse ei ole võimalik nõuet lisada, tuleb selles
ürituse korraldajaga lepingus kokku leppida. Linnavara kasutusse andja teeb tingimuse ürituse
korraldajale teatavaks.
3. Linna asutusel on õigus kontrollida isikukaitsevahendite kasutamist punktides 1 ja 2 nimetatud
üritustel ning vajadusel paluda lahkuda isikul ürituselt, kui isikukaitsevahendeid ei kasutata
sihipäraselt.
4. Linna asutuste korraldavate ürituste jaoks vajalike maskide ja desinfitseerimisvahendite
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soetamine ja jaotamine korraldatakse keskselt ja protsessiosaliste tegevuste kirjeldus lisatakse
pärast seda, kui linnapea on andnud käesoleva juhendi.
5. Linna asutuse on õigus keelata punktis 1 või 2 nimetatud ürituse korraldamine, kui ürituse
korraldajal ei ole piisavalt isikukaitsevahendeid, arvestades üritusele oodatavate osalejate hulka, või
kui ta ei suuda tagada, et kõik üritusel osalejad kannavad maske.
6. Käesolevat juhendit rakendatakse alates 7. oktoobrist 2020 ja punkti 2 rakendatakse alates
12. oktoobrist 2020.
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