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PÄEVAKORD
1. Olukorrast Loksa linnas seoses COVID-19 haigusega
Päevakorrapunkt 1
Olukorrast Loksa linnas seoses COVID-19 haigusega
Ettekandja: Loksa linna kriisikomisjoni esimees linnapea Värner Lootsmann
Kriisikomisjoni koosoleku kokkukutsumise eesmärk on anda edasi viimane info seoses COVID19 haiguse levikuga Loksa linnas, eeskätt Loksa Eakate Kodus. Tegu on eraettevõttega. Asutus sai
koroona esimese lainega hästi hakkama. Eakate Kodu info kohaselt üle-eelmisel laupäeval, 28.
novembril 2020.a osutus Loksa Eakate Kodule (nii Tallinna tn 26 kui ka Posti tn 29 hoones) teenust
osutava meditsiinitöötaja koroonatest positiivseks. Juba järgmisel päeval suheldi Terviseametiga
ning paluti Loksa Eakates Kodus teha hoolealuste ja töötajate laustestimine.
Laustestimine viidi läbi neljapäeval, 3. detsembril 2020, mil testiti kokku 99 inimest, neist:
- Posti tn 29
56 inimest, kellest negatiivseid oli 13 ja positiivseid 43;
- Tallinna tn 26
43 inimest, kellest negatiivseid oli 14 ja positiivseid 29.
Koroonapositiivsetest on kolm hoolealust Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud,
ülejäänute registrijärgne elukoht asub teistes kohalikes omavalitsustes. Loksa Eakate Kodu
hoolealustest on haiglas 10 inimest. Haiged, kes jäeti Loksale, on eraldatud ja võimaluste piires
hajutatud. Tallinna tn 26 maja mahutab maksimaalselt 50 klienti, praegu on sees 37. Posti tn 29
maja maksimaalne mahutavus on 80 klienti, praegu on 50 inimest.
Hooldekodul on olemas vajalikud isikukaitsevahendid. Visiiride ja respiraatoritega on aidanud ka
Loksa Linnavalitsus. Suurim probleem on hetkel personaliga, kuna puudus on hooldajatest ja
koristajatest.
- Posti tn 29 hooldekodus on praegu tööl kolm hooldajat, üks koristaja ja üks kokk, juurde
oleks vaja kaks hooldajat ja üks koristaja.
- Tallinna tn 26 hooldekodus on praegu tööl kaks hooldajat ja üks koristaja, juurde oleks
vaja kumbagi üks.
Hooldekodu püüab olemasoleva personaliga toime tulla. Kohapealt ei ole õnnestunud inimesi
juurde leida.
Loksa linnapea on suhelnud operatiivselt nii Loksa Eakate Kodu esindaja Moonika Puldre,
Terviseameti peadirektor Üllar Lanno, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe kui ka

kriisistaabi juhi Urmas Sulega, leidmaks lahendusi olukorra parendamiseks. Samuti on ühendust
võtnud Päästeameti sideohvitser Jako Värnik, kes peab sidet Terviseametiga.
Loksa Eakates Kodus käib igapäevaselt kohapeal PERHi ekipaaž, kes tegeleb nakatunutega ja
korraldab nende ravi. Terviseameti ettepanek on edaspidi anda haigete igapäevane kontroll üle
kohalikele perearstidele.
Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor Natalja Kalinina eelistab, kui ka edaspidi tegeleks
nakatunutega vaid PERHi ekipaaž ning perearstidele seda kohustust ei pandaks, kuna üks arstidest
on osaliselt tööl ka lasteaias. Samas tõid komisjoni liikmed välja, et perearstid asuvad juba praegu
samas hoones Loksa Eakates Koduga (aadress Posti tn 29).
Osaühing Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart tundis huvi, kuidas sel juhul välistatakse
ristnakatumist, kui perearst vaatab üle koroonapositiivsed ning seejärel võtab vastu oma nimistusse
kuuluvaid patsiente. Komisjoni liikmed pakkusid välja ka võimaluse, et hooldekodu
koroonapositiivsetega tegeleks vaid üks perearst ja tema nimistusse kuuluvaid patsiente võtaks sel
ajal vastu teine perearst.
Päästeameti Loksa komando ülem Mait Kröönström sõnul hindab Terviseamet olukorda enda
ressursside alusel, arvestades suurt pilti. Peaks keskenduma sellele, et meil rohkem koldeid ei
tekiks.
Kriisikomisjoni esimehe sõnul info perearstide rakendamisest esialgne, ta jätkab sel teemal
suhtlemist Terviseameti, Perearstide Liidu ja PERHiga, et olukord lahendada. Eelistame praeguse
lahenduse jätkamist s.t igapäevane PERHi ekipaaž käib Loksa Eakate Kodus kohapeal haigete
olukorda hindamas ja neid ravimas, kuid välistada ei saa ka teisi võimalusi.
Sotsiaalmeedias (Facebook) oli sissekanne, et Coopi kaupluse lihaleti müüja ei omanud maski.
Ostja tegi müüjale märkuse, vastuseks sai, et pole siin õiendada kellelgi midagi. Tänasel päeval on
Harju Tarbijate Ühistu juhatuse liige Jaan Marjundi intsidendist teadlik ja tegeleb olukorraga.
Facebooki lehelt on hiljem sissekanne kustutatud.
Üks intsident toimus koroonapositiivsega, kes sõltumata eneseisolatsiooni nõudest jalutas päevapaari eest Loksa linnas ringi ning inimestele, kes talle eneseisolatsiooni meelde tuletasid vastas, et
hoia siis eemale. Kui juhtunu kohta päris aru tööandja, siis isik väitis, et on viibinud vaid kodus.
Loksa Spordikeskuse juhataja Aive Mõttus tundis huvi, palju väljaspool hooldekodu on Loksa
linnas koroonapositiivseid. Linnapea sõnul on viimase 14 päeva seis 24 inimest sh viimase
ööpäevaga tuli juurde üks. Linnade kaupa on 14 viimase päeva kohta ülevaade olemas, kuid
valdade kaupa puudub. Valdade kaupa jagatakse hetkel vaid viimase 24 h andmeid.
Koroonaproovi võtmine reoveest
OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige Raik Saart sõnul võetakse koroonaviiruse olemasolu
kindlakstegemiseks biopuhastist reovee analüüse regulaarselt igal nädalal. Kokkulepe uuringut
läbiviiva Tartu Ülikooliga on, et kui viirusnäitaja on positiivne, siis võetakse ühendust, kui
negatiivne, siis mitte. Seni keegi ühendust võtnud ei ole. Viirusnäitaja näitab dünaamikat, kas
nakkus kasvab või kahaneb - näeb tendentsi. Loksa spordikeskuse juhajata täpsustas, et reovee
näitaja käib ees ja tegelik nakatamine selle järel. Ehk siis oleks pidanud eelmise nädala proovides
viirusnäitaja olemas olema.
Tormikriis
Loksa linn tegeleb hetkel ühe generaatori ostmisega. Kokku tuleks hankida neid kolm. Lisaks
ostetakse käru, et tagada generaatori mobiilsus. Generaator on plaanis hoiustada biopuhastis.
Lisaks pumplatele on seda elektrikatkestuste korral võimalik kasutada ka nt koolis,
kultuurikeskuses jm. Viimaste puhul tuleb vaadata, kas hoonel endal on valmidus olemas
generaatori kasutamiseks.

Loksa linna kriisikomisjoni 2021. aasta tööplaan
Päästeameti Loksa komando ülem tundis huvi, kas valmis on ka Loksa linna kriisikomisjoni
järgmise aasta tööplaan? Linnapea sõnul sai see Päästeametisse ära saadetud. Tööplaan saadetakse
teadmiseks ka komisjoni liikmetele.
Päästeameti ligipääs merele
Kriisikomisjoni esimees küsis, kuidas edeneb paadi merele laskmine. Päästeameti Loksa komando
ülema sõnul antud teemal endiselt lahendust ei ole. Päästeametil pole maad, kust paat merre lasta.
Kriisikomisjoni esimehe sõnul on kokkulepe olemas ja seda on võimalik teha Marsalise kinnistult
ning tehase poolt on olemas ka vajalikud paneelid.
Päästeameti esindaja sõnul aga puudub Päästeametil transport, et 4,5-tonnised paneelid paika
panna.
Õppetööst
Kriisikomisjoni esimees tõi välja, et tulenevalt asjaolust, et gümnaasiumiosa on distantsõppel ja
põhikooliosa kontaktõppel, on oluline tagada, et õpe õppevormi tõttu ei kannataks. Tema arvates
midagi ei oleks koolidega juhtunud, kui need oleks nüüd detsembris kolmeks nädalaks kinni
pandud ja alustatud taas jaanuaris.
Isikukaitsevahenditest
Abilinnapea Hilleri Treisalt andis ülevate, et Loksa linn osales hankes, mille tulemusena saame
iga kuu 8000 maski. Esimene 8000 maski on juba saabunud. Osaleme ka visiiride ja respiraatorite
hankes, kuid see pole veel lõppenud. Kriisikomisjoni esimees on seisukohal, et see, kellel on
isikukaitsevahendeid, jagab neid ka Loksa Eakate Kodule, nii tegi ja teeb ka edaspidi Loksa
Linnavalitsus. Mida vähem jõuab inimesi selle viirusega haiglasse, seda parem, kuna haiglate
võimekus on väiksem kui arvame.
Loksa linna piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu sõnul käisid nädala lõpus patrullid
kaubanduskeskustes inimesi nõustamas (maski kandmine, vahe hoidmine jms). Karistada ei saa,
info antakse Terviseametile edasi. Ka politseile ülbitsetakse, et ma ei kanna maski ja kõik.
Kui mõne jaoks on maski kandmine häbiasi, siis ühe inimese käitumise (maski mitte kandmine)
tagajärjeks on paljude nakatamine. Kriisikomisjoni esimehe sõnul on lootus, et kuigi olukord on
raske, siis ehk mõjub nt kohalikele see, mis toimub Loksa Eakate Kodus. Loksa Gümnaasiumi
majandusala juhataja Heiki Tudre sõnul oli mõju kooli personali hulgas tuntav – täna tekkis
õpetajatele visiiride jagamisel järjekord.
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