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Ülevaade kriisiaegsetest tegevustest Lääneranna vallas
1. KUULATI: kriisikomisjoni esimees Mikk Pikkmetsa, kes andis ülevaate meetmetest, mis
Lääneranna Vallavalitsus on kasutusele võtnud koroonaviiruse epideemilise leviku
tõkestamiseks. Seoses eriolukorra kehtestamisega Eesti Vabariigis on suletud kõik hallatavad
asutused peale Lihula Lasteaia ja Lääneranna valla koolide ruumides tegutsevate
lasteaiarühmade, et lapsevanematel oleks hädaolukorras võimalus viia lapsed lasteaeda ja vältida
nende viimist riskigruppi kuuluvate vanavanemate hoolde. Lasteaedadesse soovitatakse
võimalusel lapsi siiski mitte viia. Kõigile hallatavate asutuste juhtidele on 16.03.2020. a
toimunud koosolekul antud korraldused ja juhised viiruse leviku piiramiseks eriolukorra ajal.
Valla ametiasutuses ja teeninduskeksustes toimuvad kodanike vastuvõtud ainult eelneval
kokkuleppel, kõigil teenistujatel on võimalusel lubatud töötada kodukontoris.
Mikk Pikkmetsa andmetel on testitud vallaelanikke, kellel on olnud kokkupuude koroonaviiruse
kandjatega. Ca 20 inimest on karantiinis.
PÜTK on Mikk Pikkmetsa sõnul korraldanud ühistranspordi nii, et kokkupuude reisijatega oleks
minimaalne. Vallavalitsus teavitab elanikke, et nad kriisiperioodil väldiksid reisimist ja
võimalusel ei kasutaks ühistransporti.

Omavalitsustelt hakati alates 15.03.2020. a koguma infot selle kohta, mida on piirkonnas
kriisiperioodil vaja (maskid, desovahendid). Vallavalitsus esitas omapoolse tellimuse, et riik
saaks korraga suurema koguse tellida.
Hallatavate asutuste juhid on Mikk Pikkmetsa sõnul lubanud teha koostööd ja informeerida
vallavaltsust neile teadaolevatest abivajavatest eakatest ja inimestest, kes on karantiinis.
Vallavalitsusel on olemas inimressurss, et viia inimestele toitu ja muud vajaminevat.
Mikk Pikkmets on arutanud nii Lihula COOPi kui Lihula apteegi esindajatega kaupade
tarneküsimusi ja sularahaga arveldamise vähendamise võimalusi. Lihula apteegis on probleeme
vaid näomaskide jagumisega, kõik muu on olemas, desovahendite hinnad on tõusnud. Samuti
pole tarneprobleeme COOP kauplustes, kõik laod on kaupa täis ning kõik kauplused jäävad
avatuks ka kriisiperioodil. Proovitakse tööd korraldada selliselt, et vähendada vahetut kontakti
inimestega.
2. KUULATI: kriisikomisjoni liige Lidia Pihti, kes andis ülevaate SA Pärnu Haigla Lihula
piirkonda teenindava kiirabibrigaadi tööst kriisiperioodil. Teadaolevalt pole Lääneranna vallas
veel ühtegi viirusejuhtumit tuvastatud. Brigaad on varustatud kaitsemaskide, desovahendite ja
COVID-19 testidega. Koroonaviiruse COVID-19 diagnoosimiseks võttis seni eraldi brigaad
proove, kuid nüüd teevad seda ka õebrigaadid. Meditsiinipersonali hulgas viirus ei ole levinud.
Proove võetakse vaid riskirühmadelt.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks ja kiita vallavalitsuse senine tegevus heaks. Edaspidi jälgida
olukorda ning tegutseda vastavalt vajadusele. Vallavalitsusel levitada seoses eriolukorraga
võimalikult palju infot nii Lääneranna Teataja paberlehes kui veebikeskkonnas ja valla
kodulehel. Kriisikomisjoni liikmed informeerivad komisjoni esimeest koheselt järgmise
kriisikomisjoni koosoleku kokkukutsumise vajadusest.
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