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Soome valitsus kehtestas 16. märtsil 2020 riigis koroonaviiruse tõttu eriolukorra. Valitsus teavitas 
täiendavatest meetmetest koroonaviiruse vastu võitlemiseks Soomes. Nende meetmete eesmärk on kaitsta 
elanikkonda ning tagada ühiskonna ja majanduse toimimine. Täiendavad piirangud kehtivad perioodil 18. 
märts - 13. aprill 2020. 

Valitsuse juhiste kohaselt rakendatakse Vihti vallas järgmised meetmed: 

• Koolimajad suletakse ja kontaktõpe peatatakse. Kontaktõppe asemel pakutakse õpet ja 
juhendamist peamiselt kaugõppe kaudu. Koroonaviirusest tingitud eriolukorras piirdus kontaktõpe 
esmalt õpilastega, kelle hooldajad töötasid ühiskonna jaoks kriitilistes sektorites. Valitsus muutis 
reedel, 20. märtsil oma juhiseid ning praegu saavad kõik põhikooli 1. – 3. klasside õpilased 
vajadusel õpet ka kontaktõppe vormis. Haridusminister on siiski pöördunud vanemate poole palvega, 
et 1.-3. klassi lapsi ei saadetaks kooli kontaktõppesse, kui selleks pole tungivat vajadust. Täpsemad 
juhised saadetakse Wilma kaudu. 

• Lasteaiad ja eelkool on korraldatud ühiskonna toimise seisukohalt kriitilistes sektorites töötajate 
lastele. Lapsed soovitatakse võimalusel hoida kodus. 

• Noortekeskused ja -ruumid pole kasutusel. 

• Raamatukogud, autoraamatukogud ja muuseum suletakse. 

• Ujula ja spordisaal on suletud. Valla sporditeenuse juhendatavad spordirühmad maal ja vees on 
tühistatud. 

• Asjaajamine vallavalitsuses telefoni teel, elektrooniliselt või vastuvõtuaja eelneva 
reserveerimisega. 

 

Lisaks on vastavalt valitsuse korraldustele: 

• Avalikud kogunemised on piiratud 10 inimesega. Soovitatav on vältida asjatut viibimist avalikes 
kohtades. 

• Eakate ja teiste riskirühmade külastamine sotsiaalelukohtades on keelatud. 

• Külastused haiglatesse, hooldekodudesse ja tervishoiuasutustesse on keelatud. Juhtumipõhised 
erandid võidakse teha kriitilises seisus haigete ja laste haigussümptomiteta sugulaste külastuste, 
terminaalses hoolduses olevate patsientide sugulaste külastuste ning abikaasa või tugiisiku 
sünnitustoas viibimise osas. 

• Üle 70-aastased inimesed on kohustatud võimalusel vältima kontakte teiste inimestega (karantiinile 
vastavad tingimused). See ei kehti parlamendiliikmete, valitsuse ja omavalitsuste esindajate kohta. 

• Avaliku sektori tööandjad saadavad kaugtööle need avaliku sektori töötajad, kelle tööülesanded 
seda võimaldavad. 

• Välismaalt naasvad Soome kodanikud ja Soomes alaliselt resideeruvad isikud seatakse 
kahenädalasele karantiinile vastavatesse tingimustesse. 

• Praegu peavad Soome kodanikud ja Soomes elavad isikud vältima välismaale reisimist. Soome 
kodanikud ja alaliselt Soomes elavad isikud võivad Soome tagasi pöörduda. Välismaalastest reisijad 
võivad Soomest lahkuda.  

 

Eeltoodud meetmete kehtivust võib pikendada ja meetmeid muuta. Teavet värskendatakse vastavalt 

vajadusele. 

 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pienimpien-koululaisten-lahiopetuksen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-tarkentuu

