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Foto: Silver Tõnisson
1. aprillil algavad ehitustööd mõjutavad kuni oktoobrini oluliselt kesklinna liiklust. Linnavalitsus palub kõigil jälgida ajutist liikluskorraldust ja ehitust puudutavaid teadaandeid.

Kesklinnas algavad sügiseni kestvad ehitustööd
Vabaduse platsil ja sellega
külgnevatel kesklinna
tänavatel algavad 1. aprillil
ehitustööd, mis kestavad
oktoobri lõpuni.

Linnapea Madis Timpson palus
kõigilt linlastelt mahuka ehituse ajal mõistvat suhtumist. «Töö
on suur ja lähema paarikümne
aasta jooksul me neid tänavaid
ringi ehitama ei hakka. Seega
palun kõigilt sel suvel kannatlikkust. See on tervele Viljandile väga oluline ehitus, sest annab kesklinna piirkonnale täiesti uue ilme,» ütles linnapea.
Tööde esimene etapp puudutab Tallinna ja Vaksali tänavat
ning Tasuja puiesteed, kus tehakse algust kõnniteede, sõidutee ja trasside ehitusega. Vaksali tänaval on tööde esimeses
etapis kavas Vabaduse platsi ja
Kaalu tänava lõigu ehitus spordihoonepoolses küljes. Tallinna
tänava vanalinnapoolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamajapoolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib

Foto: AT HOME OÜ
Viljandi linnasüda muudetakse ehituse tulemusena inimestele
kättesaadavamaks.

juuni lõpuks. Sõidutee ja trasside ehitus kestab aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni.
Ehituse teine etapp algab aprilli lõpus ja siis on kavas tööd Vabaduse platsil, Tasuja puiestee
sõidutee osas ning Vabaduse
plats 4 parklas ja juurdepääsuteel. Selles etapis ei tehta töid Vabaduse plats 6 ees olevas parklas
ja elektriautode laadimispunktis.

Vabaduse plats 6 lammutustööd
algavad juuni keskel ja kestavad
ligikaudu poolteist kuud. Pärimusmuusika festivali ajal lammutustöid ei tehta ja objekt konserveeritakse. Teise etapi tööd lõpetatakse oktoobri lõpuks.
Ehituse kolmas etapp avatakse juuni lõpus, kui tööd algavad
Vaksali tänaval Hariduse tänava
ja Kaalu tänava lõigus. Selle

etapi sõidutee valmib augusti ja
kõnniteed oktoobri lõpuks.
Neljandas etapis tehakse töid
Vana-Vaksali tänaval ja gümnaasiumi ümbruses. Sõidu- ja kõnniteede ehitus algab juuni keskel, raadamise ja kasvupinnase
koorimisega alustatakse juba
aprillis. Enamik selle etapi töid
saab enne uue õppeaasta algust
valmis. Septembris ja oktoobris
tehakse töid üksikutes kõnniteelõikudes, parklaaladel ja paigaldatakse teine kiht asfalti.
Kogu objekti haljastus ja heakorratööd lõpetatakse 2021.
aasta maikuus.
Ehituse käigus tõstetakse ajutiselt ringi Vabaduse platsi bussipeatused, esimeses etapis Kaalu tänavale ja hiljem Leola tänavale. Bussiliinide ja peatuste
muudatustest antakse ehituse
ajal jooksvalt teada Viljandi linna kodulehel, Facebooki lehel
Viljandi raad ning ajalehes
Sakala. Linnavalitsus kutsub
üles kõiki neid kanaleid jälgima,
et jooksva infoga kursis olla.
Kogu ehituse vältel pääsevad

töömaa ääres elavad ja ettevõtlusega tegelevad inimesed oma
kinnistutele ligi, tagatud on jalakäijate liikumine ja alarmsõidukite läbipääs.
Viljandi linnakeskuse avaliku
ruumi ajakohastamine läheb
maksma 3,1 miljonit eurot ja seda toetab 2,72 miljoni euroga

Viljandi
arvudes

Euroopa Regionaalarengu Fond.
Ehitaja on aktsiaselts Tallinna
Teed ning arhitektuurilise lahenduse autor ja projekteerija
osaühing At Home.
Ehitustööde kohta saab rohkem infot aadressil www.viljandi.ee/kesklinn2020 ja www.
facebook.com/viljandiraad.

• Registreeritud elanikke: 17 045
• Sünnid veebruaris: 8
• Registreeritud töötuid: 347
• Töötusprotsent: 4,7*
• Vabad töökohad: 88*
• Keskmine palk: 1331*

* Maakonna näitajad

Allikad: Viljandi Linnavalitsus,
Töötukassa, Statistikaamet

Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu tänav 2, 71020 Viljandi. Avalike

suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov, tel 435 4732, e-post
johankristjan.konovalov@viljandi.ee. Trükitud trükikojas Kroonpress.
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Viljandi
linnavalitsus arutas
eriolukorraga
seotud meetmeid

Milline on teie hinnangul olnud riigiasutuste Tallinnast välja kolimise
mõju Viljandi linnale? Kas kolimised peaksid jätkuma?
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Tiit Jürmann,

Reformierakonna saadikurühma
esimees
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navalitsus oma teenuste osutamist tavapärasel viisil. «Küll
aga palume ilma tungiva vajaduseta ametnike juurde kohapeale mitte tulla, vaid kasutada elektroonilisi vahendeid või
helistada. Kõigil linnavalitsuse
töötajatel võimaldatakse kodus
töötamist. Palume ametnikega
kokkusaamised eelnevalt kokku leppida,» rääkis Märtin.
Samuti palub Viljandi Veevärk kõigil klientidel kasutada
suhtlemiseks ja arvete maksmiseks elektroonilisi vahendeid. Sularaha eriolukorra
ajal vastu ei võeta.
Inimestel, kellel tekib raskusi toidu või ravimite kättesaamisega, palutakse helistada
linnavalitsuse sotsiaalameti
telefonil 435 4761.
Linnavalitsus tuletab meelde, et koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks on oluline järgida terviseameti ettekirjutusi – jääda halva enesetundega
kindlasti koju, pesta regulaarselt käsi ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Rohkem infot koroonaviiruse kohta leiab aadressilt
www.koroonaviirus.ee.
Viljandi linnavalitsus koguneb korralisele istungile esmaspäeval. Vajaduse korral
kohtutakse ka varem.
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Reedel oli Viljandi linnavalitsuses erakorraline istung, kus
arutati linna tegevusi seoses
vabariigi valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga.
Linnapea ülesandeid täitva
abilinnapea Kalvi Märtini sõnul lähtub linnavalitsus vabariigi valitsuse suunistest ehk
koolid ja huvikoolid on alates
esmaspäevast suletud ning lähiajal planeeritud üritused lükatakse edasi või jäetakse ära.
«Kõigil linnalt palka saavatel
inimestel, kes sunnitult töölt
eemal viibivad, säilib tavapärane palk. Haiguslehele jäänud
töötajatele maksame eriolukorra ajal hüvitist alates esimesest
haiguspäevast kuni haigekassa
hüvitise alguseni. Huvikoolide
kinnioleku ajal lastevanematelt
huviringi tasu ei küsita. Kui vanem otsustab lapse lasteaiast
koju jätta, siis nende päevade
eest õppetasu ega söögiraha ei
küsita,» selgitas Märtin.
Kuni ei teatata teisiti, jäävad
kõik linna allasutused, välja
arvatud koolid ja huvikoolid,
avatuks. Samas rakendatakse
täiendavaid hügieeninõudeid
ja ei lubata ürituste korraldamist. Hoonetesse sisenemisel
on kohustuslik käte desinfitseerimine.
Kalvi Märtini sõnul jätkab lin-

Viljandi Linnavolikogu

 Helir-Valdor Seeder,

linnavolikogu esimees, Isamaa
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Head viljandlased!

Helmut Hallemaa,

Keskerakonna saadikurühma
esimees
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Oleme koroonaviirushaiguse
COVID-19 leviku tõttu tavapäratus olukorras. Vabariigi valitsus on kehtestanud eriolukorra, mis tähendab, et mitmed
viiruse leviku vältimiseks vajalikud meetmed, mis varem olid
soovituslikud, on nüüd muutunud kohustuslikuks. Järgmised
kaks nädalat on suletud koolid
ja huvikoolid. Eriolukorra ajal,
mis on kehtestatud 1. maini,
jäävad ära kultuuriüritused ja
rahvakogunemised. Suletud on
teatrid, kinod ja kunstisaalid.
Kõik need meetmed on võetud selleks, et piirata viiruse levikut, mitte sellepärast, et Eestis oleks koroonaviirus juba
laialt levinud. Ma rõhutan –
Eestis ei ole viirus laialt levinud ja kui me kõigist ettevaatusabinõudest hoolikalt kinni
peame, siis see nii ka jääb.
Me paneme kõigile südamele, et jälgiksite väga täpselt
terviseameti ja teiste valitsusasutuste juhiseid. Hoolitsege
isikliku hügieeni eest ja tehke
selle vajalikkus selgeks ka
oma lastele. Jääge koju, kui
tunnete ennast halvasti ja võtke ühendust oma perearstiga.
Meil ei ole põhjust paanikaks. Poodidest ei hakka esmatarbekaubad ega toiduained otsa saama. Mõõduka toi-
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Madis Timpson,
Viljandi linnapea

dutagavara kodus hoidmine
on mõistlik igal ajal, kuid ohjeldamatu kaupade kokkuostmine pole põhjendatud. Säilitagem rahulik meel.
Reedelõunase seisuga ei ole
Viljandi linnas ühtegi koroonaviiruse juhtumit tuvastatud.
Teeme linnavalitsuse poolt
kõik, et see nii ka jääks, kuid
siin on vastutus ka igal inimesel endal. Koroonaviirus ei levi iseenesest, vaid ikka inimeselt inimesele. Kui peame terviseameti juhistest kinni, siis
ei saa viirus levida.
Soovin teile kõigile rahulikkust, meelekindlust ja kannatust, et see viirus ühiselt seljatada. Mul ei ole kahtlustki, et
me sellega toime tuleme. Järgige soovitusi, mis on kirjas
lehel www.koroonaviirus.ee.

Juhan-Mart Salumäe,

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
saadikurühma esimees

suur. Eriti kui arvestada seda, et
riigi avalikus sektoris tervikuna
toimetab ligikaudu 132 000 tegelast.
Tänapäeval on võimalik teha
kaugtööd ja kas mingi riigiasutus asub füüsiliselt ühes või teises geograafilises punktis, polegi ehk enam oluline. Olulisim
on elukeskkond tervikuna ja
siinkohal arvan kindlalt, et kolimised peaksid jätkuma – on ju
Viljandi parima elukeskkonnaga linn.
Enne kolimisi tuleb lõpuni
viia riigireform Radar, milles

üks suund on ühendametite
moodustamine, IKT arvutitöökoha teenuste korrastamine,
üle-eestilise riigipalgaliste töötajate regioonidesse värbamise
põhimõtte rakendamine avalikus sektoris ning bürokraatia
vähendamine, riigiasutuste
töökorralduse tõhustamine ja
avalike teenuste paremaks
muutmine. Pärast seda vaataks
järgmist sammu, kolimist, millele pealinlased ja need, keda
kolida tahetakse, vaatavad
kindlasti teise pilguga kui mina.

Olen algatanud kolme keskasutuse – Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Rahvakultuuri Keskuse
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Viljandisse kolimise. Lisaks
on siin Ugala teater, kultuuriakadeemia, Viljandi haigla üleriigilisi teenuseid osutav osa
ning statistikaameti ja Riigi Tugiteenuste Keskuse töökohad.
Selle tulemusena on loodud
ametikohti, mis on mitmekesistanud kohalikku tööturgu ja
seal töötavate isikute palgalt ar-

vestatud tulumaks laekub elukohajärgselt kohalikku eelarvesse. Need asutused ja neid külastavad inimesed tarbivad kohalikke kaupu ja teenuseid, mis
elavdavad Viljandi ettevõtlust.
Lisaväärtusena korrastatakse
hooned ja ümbrus. Riigi keskasutuste paiknemine Viljandis
suurendab meie linna tähtsust,
kujundab selle positiivset mainet ning parandab avalike teenuste kättesaadavust. Riigi äriühingute, sihtasutuste, ametite

ja inspektsioonide keskkontorite Tallinnast väljaviimine on regionaalpoliitika osa, mis on ennast õigustanud nii Eestis kui
meie naaberriikides ja sellega
tuleb kindlasti jätkata. Oluline
on, et väljaviidava asutuse suurus ja tegevusala sobiksid kohalikku keskkonda ja arvestaksid
kohalikku potentsiaali. Viljandisse viimastel aastatel kolinud
asutused sobivad siia väga hästi, täiendavad üksteist ja tugevdavad ka kohalikku identiteeti.

Seekordne teema on huvitav ja
meile lähedane (riigihalduse
ministridki on ju Keskerakonnast) ning olin isegi riigireformi
probleemkomisjoni liikmena riigikogus otsuste juures.
Protsess on vajalik, kulgenud
Viljandi linnale soodsalt: meile
tuli sobiv ja kultuuriruumiga
haakuv rahvakultuuri arenduskeskus, osa statistikaametist,
Maaelu Edendamise Sihtasutus,
laienenud riigi tugiteenuste keskus. Tulemas on kodanikuühiskonna sihtkapital, kus komplekteerimine näib küll paraku poliitiliselt suunatuna. Oleme vaid
võitnud, see on märgiline ka et-

tevõtlusele, sest riik on kohal ja
hoolib. Need riigi töökohad tulid pärast maavalitsuste kaotamist, teisalt haldusreformis
ülesannete minekul omavalitsustele või nende koostäitmisele, nagu tasuta ühistransport.
Mõju on positiivne, aegade
jooksul suureneb, tulevad ju riigipalgalised töökohad.
Hea, tähtis ja märgilise tähendusega on riigi loodud asutuste, sihtasutuste olemasolu: Viljandi Haigla (tulevane uus haigla ja tervisekeskus kesklinnas)
ja teater Ugala.
Riigireformis peab keskmes
olema inimene, esmatähtis on

olulisi elulisi teenuseid pakkuvate ja osutavate riigiasutuste
klientide teenindamine (sotsiaalkindlustusamet, töötukassa, politsei- ja piirivalveamet,
päästeamet, maksu- ja tolliamet). Iseküsimus on esimese
vasikana loodud Viljandi riigimaja, mis läks pisut aia taha,
sest majas teenindab inimesi
vaid sotsiaalkindlustusameti
klienditeenindus, teised on ikka
linna peal laiali.
Elu areneb, kolimisi toimub ikka. Riigiasutuste pealinnast välja viimine peab kindlasti jätkuma, ellu tuleb viia ka teine
etapp.

Iseenesest on positiivne, et riik
on võtnud prioriteediks riigiasutuste hajutamise. See annab
lootust, et kõrgharidusega ja
hästi tasustatud spetsialistidel
on suurem motivatsioon Viljandisse ja teistesse väiksematesse
omavalitsustesse elama tulla ja
jääda. Teatava signaali annab
see kahtlemata. Reaalset mõju
hinnates tuleb vaadata aga
mündi mõlemat külge.
Esiteks ei ole neid töökohti
kuigi palju, mida Viljandisse
tuuakse, mistõttu mõju linnaeelarvele on väike. Kindlasti on
tervitatav see, et teatud vald-

kondade ekspertsust tuleb linna
juurde, kuid kui palju konkreetselt Viljandi linn nendest teadmistest kasu saab? Näiteks Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevus on riiklikult oluline, kuid
Viljandi linnal pole sealsete
spetsialistide lähedusest erilist
kasu. Rahvakultuuri keskuse
paiknemine Viljandis on samas
loogiline ning potentsiaalselt
võiks sümbioos pärimusmuusika aida ja kultuuriakadeemiaga
kasuks tulla.
Mõnevõrra olulisemgi on see,
kas nende asutuste kolimine Viljandisse ka päriselt inimesi lin-

na juurde toob. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Rahvakultuuri Keskuse näitel näeme, et
asutuse kolimine ei motiveeri
inimesi veel Viljandisse kolima.
Eks oma ala eksperdid ole tihti
elu sisse seadnud mujal ning kogu perega kolimine ei ole lihtne. Seetõttu on tõrksus kolimise suhtes mõistetav. Aga kui otsida midagi positiivset, siis tühjaks jäävad ametikohad võivad
täituda noorte teotahteliste inimestega, keda Viljandi alati vajab.
Aeg annab arutust. Loodame
parimat.
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Linnapea
Madis Timpsoni
pöördumine seoses
koroonaviirusega

«Paremb on ikka natuke kui
mitte midagi,» ütleb vanarahvatarkus. Et siis Viljandi poolt vaadates on see meile ju hea ja kasulik: parema palgaga töökohad
kosutavad tulumaksuga linna
rahakotti ja ehk jõuab pealinlastenigi arusaam, et elutegevus
on võimalik ka mujal Eestis peale Tallinna. Muidugi, kui kokku
arvutada Maaelu Edendamise
Sihtasutuse, rahvakultuuri keskuse ja statistikaameti Viljandi
esinduse töökohad, siis saame
veidi üle poolesaja, mis iseenesest pole ju märkimisväärselt

EKRE saadikurühma kommentaari lehe trükkimineku ajaks saada ei õnnestunud.
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Viljandis jätkab prügivedu sama firma
Iris Saar,

keskkonnaspetisalist

Järgmisel kahel aastal
korraldab Viljandi linnas
jäätmevedu aktsiaselts Eesti
Keskkonnateenused. Alates 1.
aprillist tõusevad prügiveo
hinnad keskmiselt 20
protsenti, kuid paberjäätmeid
saab endistviisi ära anda
tasuta.

Eesti Keskkonnateenused saadavad viljandlastele teabe jäätmeveo lepingu sõlmimise kohustuste ja võimaluste kohta, veograafiku ja hinnakirja. Jäätmevedaja esitab ka lisateenuste hinnakirja, mille alusel on linlasel või-

malik tellida näiteks paber- ja
pakendijäätmete koti äravedu ja
rentida konteinerit. Vanapaberi
konteiner on kohustuslik vähemalt kümne korteriga elamutele, kus puudub ahiküte ning kes
on liitunud kaugkütte võrguga.
Kinnistuomanikud valivad
jäätmemahuti suuruse ja tühjendussageduse selle järgi, kui
palju jäätmeid nende kinnistul
tekib. Riiklik jäätmeseadus näeb
ette, et olmejäätmeid peab ära
vedama minimaalselt iga nelja
nädala tagant. Kogumismahuti
tühjenduse peaks aga tellima
sellise sagedusega, mis väldib
kogumismahuti ületäitumist ja
ümbruskonna reostust. Ületäitunuks loetakse kogumisvahen-

Rõivaid saab
tasuta
jäätmejaama
viia

dit, kui selle kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda.
Mahuti ületäitumise korral on
jäätmevedajal õigus jätta mahuti tühjendamata ning küsida tühisõidu tasu. Samuti on jäätmevedajal õigus tühisõidu tasu küsida siis, kui jäätmemahutit ei
ole veopäevaks välja pandud või
vedaja ei ole saanud mingil
muul põhjusel mahutit tühjendada (valed jäätmed, juurdepääs tagamata vms).
Kinnistuomanikud, kes kinnistut ei kasuta ja seal ei ela, võivad esitada linnavalitsusele taotluse korraldatud jäätmeveost
vabastuse saamiseks. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse kõik
hoonestatud kinnistud, mis po-

le korraldatud jäätmeveost vabastatud või on liitunud ühiskonteineriga naaberkinnistul.
Linnavalitsus paneb kõigile südamele, et olmejäätmete koht ei
ole pakendikonteineris, metsa
all ega kõrvalistes kohtades. Samuti ei tohi jäätmeid põletada
ahjus või pliidi all, sest lisaks
tekkivale välisõhu saastele muutub ka sissehingatav õhk kodus
halvemaks. Seetõttu ongi vajalik korraldatud jäätmevedu, et
jäätmed jõuaksid õigesse kohta
ja keskkond oleks hoitud.
Rohkem infot: keskkonnaspetsialist Iris Saar, telefon
435 4718, e-post iris.saar@
viljandi.ee.

PAKENDIJÄÄTMETE
SORTEERIMISE JUHEND
SEGAPAKEND

PIIMA- JA
MAHLAKARTONG
METALL- JA
PLASTPAKEND

Linnavalitsus annab teada, et alates 20.
aprillist on linnaelanikel võimalik
taaskasutuskõlblikke rõivaid Viljandi
jäätmejaamas tasuta ära anda. Rõivaste
kogumine toimub koostöös Humanaga.

Rõivaste kogumise eesmärk on suunata need uuele ringile. Rõivaste korduv- ja taaskasutus aitab
ühelt poolt vähendada uute loodusressursside kasutuselevõttu, teiselt poolt aga vähendab jäätmeteket.
Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–18 ja laupäeval 9–15, pühapäeval suletud.
Riiete üleandmine toimub samamoodi, nagu
oli möödunudaastasel rõivaste kogumiskampaanial. Rõivad tuleb pakkida kile- või paberkottidesse ning viia selleks eraldatud ja tähistatud
merekonteinerisse, mis asub jäätmejaama ees
platsil.
Rõhutame, et taaskasutuseks ja ümbertöötluseks ei sobi katkised, määrdunud, niisked, tugeva lõhnaga ja nähtavalt kulunud riided. Kohapeal kontrollitakse üle, et riidekottidesse ei
oleks pandud valesid jäätmeid.
Lisaks rõivastele võib üle anda ka heas korras
kodutekstiili (voodipesu, kardinaid, rätikuid,
laualinu), jalatseid, aksessuaare (vööd, kotid,
mütsid-sallid) ja mänguasju.
Kogutud riided ja kodutekstiil saadetakse edasi
Humana sorteerimiskeskusesse, kus need sorteeritakse vastavalt kvaliteedile ja suunatakse korduvkasutusse, ümbertöötlusse või annetatakse partnerorganisatsioonidele.
Rohkem infot: keskkonnaspetsialist Iris Saar, telefon 435 4718 või iris.saar@viljandi.ee.

KLAASPAKEND

KONTEINERISSE SOBIVAD:

KONTEINERISSE EI SOBI:

Plastist joogipudelid ja -kanistrid,
kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid, muud plastpakendid,
kilekotid, pakkekile.
Puitpakendid, tekstiilpakendid.

Plastist tarbeesemed, hügieenisidemed
ja mähkmed. Mänguasjad. Kummist
tooted. Ohtlikku ainet sisaldavad
pakendid. Rõivad, jalanõud.
Ehitusmaterjal. Põllumajandusplast.

Metallist konservipakendid (näiteks
konservikarbid). Alumiiniumist
joogipakendid. Toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned.

Ohtlike ainetega määrdunud pakendid
(näiteks liimi-, värvi- ja lahustipakendid). Ohtliku aine märgisega
tähistatud toodet sisaldavad pakendid.

Kartongist joogipakendid
(nt mahla-, piima ja veinipakid).

Määrdunud või toodet sisaldavad
kartongpakendid.

Värvilisest ja värvita klaasist pudelid
ja purgid (nt karastusjookide,
mahlade, siirupite, alkohoolsete
jookide taara). Kosmeetika- ja
hooldustoodete klaaspakend.

Akna- ja lehtklaas.
Valguslambid ja elektripirnid.
Eriotstarbeline ja peegelklaas.
Keraamika ja portselan
(näiteks toidunõud).

NB! Klaaspakend kogutakse
samasse konteinerisse koos
segapakendiga juhul, kui segapakendi
konteineri vahetus läheduses eraldi
klaaspakendi konteinerit ei ole.

PAPP JA PABER

Pappkastid ja -karbid. Paberist
pakendid (näiteks paberkotid,
pakkepaber). Lamineerimata
kartong, lainepapist pakend.
NB! Paberpakend kogutakse
samasse konteinerisse koos
segapakendiga juhul, kui
segapakendi konteineri läheduses
ei ole paberpakendi konteinerit.

Ajalehed, ajakirjad, raamatud.
Määrdunud või vettinud paber ja
papp. Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong
(näiteks mahlapakid). Pehmepaber
(näiteks tualettpaber). Mähkmed ja
hügieenisidemed. Kile. Foolium.
Kopeerpaber. Vahtplast.
Ehitusel kasutatav paber ja papp.

PAKENDIKONTEINERISSE ON LUBATUD TUUA AINULT PAKEND, MIS EI SISALDA TOODET!
JÄÄTMETE ASETAMINE PAKENDIKONTEINERI KÕRVALE ON KEELATUD!
PALUME SUUREMAHULISED PAKENDID (NÄITEKS PAPPKARBID JA -KASTID, MAHLAPAKID)
ENNE KONTEINERISSE ASETAMIST KOKKU SURUDA.

www.eto.ee

Mida tehakse linnavalitsuses?
MIS ON TEIE TÖÖ SISU?

Minu töö on juhtida Viljandi haridus- ja kultuurivaldkonna inimesi nii, et nende loovus avalduks linnakodanike parimaks teenindamiseks ning et linlased tunneksid, et Viljandi on hea, rikastav ja tulevikuga elukoht.
KUI KAUA TE OLETE LINNAVALITSUSES TÖÖTANUD?

Olen töötanud juba kolm kuud ning seni on kõik kena.
MIS TEILE VILJANDIS MEELDIB?

Foto: Erakogu

JAAK RAIE,

haridus- ja kultuuriameti juhataja

Viljandi tundub olevat kultuurne, tarkade ja tahtejõuliste inimeste
linn ning selliste inimestega koos on huvitav elada ja töötada.

Terviseameti
suunised kodusel
ravil viibivatele
inimestele
1. Miks on kodune isolat
sioon vajalik?
Kodune isolatsioon on
ettevaatusabinõu, et hoida ära
nakkushaiguse levik.
Kui sa ei lahku oma kodust
ega puutu kokku teiste inimestega,
minimeerid
võimalikku nakkusohtu teistele.
2. Kuidas saan ennast
terveks ravida?
Koroonaviirusele ei ole praegu otsest ravi. Sümptomeid,
nagu köha ja palavik, saate
leevendada käsimüügiravi
mite abil. Juhul, kui
sümptomid kaovad ja tunnete
end tervena, annab lõpliku
tervisehinnangu siiski perearst.
3. Mida saan teha, et tei
si mitte nakatada?
Viibi kodus kuni täieliku paranemiseni. Väldi väljas käimist.
Juhul, kui sul on ilmtingimata vaja kuhugi minna, siis kanna kindlasti maski.
Jälgi, et aevastades ja
köhides kataksid kindlasti suu
ja nina. Võimalusel kasuta selleks taskurätikut või selle puudumisel varrukat. Puhasta kodus regulaarsemalt pindu,
millega puutud otseselt kokku.
Oleks hea leida endale abistaja, kelleks võib olla igaüks:
lähedane, sõber või naaber.
Tähtis on, et ta kaitseks ennast haiguse eest, kasutades
isikukaitsevahendeid, ja peaks
kinni rangetest hügieeni
nõuetest.
Haige eest peaks hoolitsema
ainult üks inimene, kes ei
kuulu riskirühma: vanemaealised (vanemad kui 60 aastat),
krooniliste haigustega ja/või
immuunpuudulikkusega inimesed.
4. Kuidas saan koju toidu
ja muud vajalikud vahen
did?
Haige inimene ei tohiks käia
poes ega apteegis.
Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on siin suur roll, sest toidu ja ravimid saab lasta tuua
just neil.
Toidu- ja esmatarbekaubad
ning valmistoidu saab hõlpsasti koju tellida. Sel juhul tasutakse pangaülekandega
ning peab paluma kulleril jätta pakk ukse taha.
Kui muid võimalusi ei ole,
siis tuleb pöörduda kohaliku
omavalitsuse poole, kes korraldab vajalike kaupade abivajajani jõudmise.
5. Mida peaksin ette
võtma, kui minu tervislik
seisund on läinud hulle
maks?
Võta telefoni teel ühendust
perearstiga või helista perearsti nõuandeliinile 1220, selgita olukorda ning järgi saadud juhised.
Kui seisund on väga tõsine,
kutsu kiirabi, kes viib su haiglasse jälgimisele.

6. Kas mu perekond peab
jääma koju?
Sinu pereliikmed peaksid
jääma 14 päevaks koju, kuna
nad on vahetult sinuga kokku
puutunud.
Nad võivad olla nakatunud
ning haiguse edasise leviku
vältimiseks ja oma tervise huvides tuleks kogu perel koju
jääda.
Kui pereliikmel tekivad antud perioodil sümptomid (palavik või köha) tuleks nõu pidada oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.
Tõsisema tervisemure (nagu
hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril
112.
7. Kas ma pean teavita
ma laste kooli?
Kindlasti teavita lapse lasteaeda või kooli, et jäite koos koju. Kindlasti aitab kool kaasa
võimalustega, kuidas kaugelt
kooliasju teha.
8. Kas ma peaksin oma
olukorrast teavitama tut
tavaid, kellega olen vii
mastel päevadel kokku
puutunud?
Olles kodune, leia see aeg ja
helista või kirjuta viimastel
päevadel sinuga kokku puutunud tuttavatele. Siis nad teavad arvestada, et juba aegsalt
jälgida enda tervist ja hoida
hügieeni.
9. Mul on täna õhtuks ju
ba piletid kontserdile/
kinno ostetud, kas ma
võin ikkagi minna, kui
järgin üldiseid hügieeni
nõudeid?
Ei, teiste ja enda heaolu nimel
jäta üritusel käimata.
Avalikke kohti tuleks vältida
senikaua, kuni oled paranenud, olenemata haigestumise
põhjusest.
10.
Kui
suur
on
tõenäosus, et ma võin
surra?
Enamjaolt suudab organism
ise viirusega toime tulla. Seniste andmete põhjal on koroonaviirusesse hukkunud ligikaudu kaks protsenti.
Viirused on ohtlikud
riskirühmadesse kuuluvatele
inimestele,
kellel
on
nõrgestatud vastupanuvõime
haigustele. Nende hulka kuuluvad näiteks kroonilisi haigusi põdejad ja eakad.
11. Mida ma ütlen
tööandjale?
Koroonaviirust koheldakse samamoodi nagu grippi ja muid
hingamisteede haigusi. See
tähendab, et haiguslehe avab
perearst ja hüvitist makstakse
üldise korra alusel.
12. Kust saan koroonavii
ruse kohta kõige adek
vaatsemat infot?
Koroonaviiruse kohta kõige
värskemat informatsiooni
leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee.
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Soovitused seoses
uue koroonaviiruse
COVID-19 puhanguga
Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste perioodil?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Köhides ja aevastades
katan nina ja suu
käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Haigestumise kahtluse
korral väldin kokkupuudet
teiste inimestega

Riskipiirkonnast
naastes jälgin
14 päeva jooksul
oma tervist,
võimalusel tööle
ega kooli ei lähe

Koroonaviirust tasub kahtlustada
siis, kui oled viibinud haiguse
levikupiirkonnas või kokku
puutunud haigestunuga
ning on tekkinud haigusele
iseloomulikud sümptomid: köha,
palavik või hingamisraskused

Teavitan
oma töötajaid ja kliente
hügieeninõuetest

Lähetusse minejaid teavitan
võimalikest riskidest ja ohtudest
ning tuletan meelde tavapärased
hügieeninõuanded

Mida saan viiruste perioodil reisimisel silmas pidada?

Väldin kontakti
haigussümptomitega,
eriti köhivate
inimestega

Väldin turge
ja kohti, kus
käideldakse elusaid
ja surnud loomi

Pesen käsi seebi
ja veega või kasutan
alkoholi sisaldavaid
desinfitseerimisvahendeid

Mida saan ettevõttena oma töötajate ja klientide
kaitsmiseks viiruste perioodil teha?

Võimaldan
oma töötajatel
teha vajadusel
kaugtööd

Riskipiirkonnast
naasnud töötajale püüan
leida võimaluse püsida
14 päeva kodus

Tagan nii töö- kui
ka avalikes ruumides
inimestele tavapärased
hügieeni- ja desovahendid

Mida saan viiruste perioodil üritustel osalemisel
ja nende korraldamisel silmas pidada?

Kaalun tõsiselt, kas
ürituse korraldamine
või üritusel osalemine
on hädavajalik

Konsulteerin enne üritust ka
Ürituse korraldajana
on mul kohustus tagada kohaliku tervishoiuteenuse
osutajaga ja lepin kokku
inimestele võimalused
haiguskahtlusega
käte desinfitseerimiseks
juhtumitele reageerimine

Veendun, et igapäevaselt puhastatakse
ja desinfitseeritakse
tualettruumi pinnad,
sh ka prügikast ja
veekraani käepide

koroonaviirus.ee

Kui olen vanemaealine
või põen kroonilist haigust,
siis väldin avalikel ja
suurüritustel osalemist

Värskeima info
saamiseks jälgin
Terviseameti veebi
ja sotsiaalmeediat

Tervisemure korral saab nõu
perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220,
välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne
hädaabinumbrile 112

