Hea Nõo valla elanik!
V

abariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Eriolukord puudutab järgnevat:
V KEELATUD on kõik avalikud kogunemised.
V Alates 16. märtsist on koolid suletud ja õppetöö on
viidud üle kaug- ja koduõppevormile.
V Peatatud on huvihariduse andmine.
V Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra
muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe
nädala järel.
V Kõik Eestisse sisenejad peavad jääma kaheks nädalaks
karantiini. Riik hoiatab ka teistesse riikidesse reisimise eest,
sest seal võib sattuda karantiini.
Karantiinis viibimine tähendab, et sel ajal viibib inimene
isolatsioonis ega viibi avalikes kohtades.
V Suletud on muuseumid, kinod ja paljud kauplused.
V KEELATUD on etendused, kontserdid, konverentsid ja
spordivõistlused.

V Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes kehtib külastuskeeld.

Nõo vallas on kehtestatud piirangud
seoses koroonaviiruse levikuga
Koroonaviirus on Eestis laialdaselt levimas ja on vaid päevade küsimus, millal see võib jõuda Sinuni. Suurim oht on eakatele
ja juba haigetele inimestele, kellel haigestumine võib lõppeda surmaga. Selle vältimiseks peame tegema kõik, mis vähegi võimalik, et neid inimesi kaitsta. Ainus viis selleks on välistada kõik kontaktid võimaliku viirusekandjaga.

Vallavalitsuse kriisikomisjon otsustas
sulgeda ajutiselt alates
13. märtsist kõik Nõo
valla hallatavad asutused.
Lapsevanemad peavad
tagama, et lapsed jäävad oma koju ega lähe
sõpradega kusagile
välja.
Suletud on Nõo
hambaravi, ilusalong
ja juuksurisalong!

Vallavalitsuses ei toimu kodanike
vastuvõttu alates 16. märtsist
Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta Nõo raamatukogu raamatute tagastamise kasti,
mis asub õues, vallamaja peaukse kõrval (Swedbanki automaadi juures).
E-postiga on võimalik saata info valla üldmeilile vald@nvv.ee.
Avaldusi on võimalik esitada ka valla e-teenuste ja toimingute keskkonna kaudu
https://nvv.kovtp.ee/teenused-ja-toimingud.
Lapse sünni registreerimine palume eelnevalt kokku leppida telefonil 513 9123 või
e-postil kantselei@nvv.ee

Nõo Vallavalitsuse osakondade telefonid
Vallavanem 					503 8082
Kantselei 					
745 5108, 513 9123
Vallasekretär 					
745 5303, 505 6439
Sotsiaalosakonna juhataja 			
745 5475, 505 6437
Lastekaitsespetsialist				
742 6144, 5341 5700
Sotsiaaltööspetsialist 				
745 5004, 525 8716
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja
745 5332, 505 1067
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 		
748 0639, 524 2627
Finantsosakond
			
745 5360, 513 9146

TUNGIVAD NÕUANDED EELKÕIGE EAKATELE
V
V

OLE KODUS! ÄRA MINE KÜLLA EGA KUTSU ENDALE KÜLALISI!

V
V

PESE KÄSI HOOLEGA JA TIHTI!

KUI SUL ON LAPSED VÕI HEAD NAABRID — PALU NEIL TUUA ENDALE VAJALIK TOIDUKAUP JA RAVIMID.

ÄRA MINE ARSTI JUURDE, VAID HELISTA OMA PERARSTILE VÕI PEREARSTI NÕUANDELIINILE 1220. KOROONAVIIRUSE KRIISITELEFON 1247.
HÄDAABI 112.

TUNGIVAD SOOVITUSED KÕIGILE ELANIKELE
V Jälgi pidevalt uudiseid, eelkõige Terviseameti ja Välisministeeriumi soovitusi, ja võta

neid tõsiselt! Kui see on võimalik, siis tööta kodus.

V Jäta ära reisid nii välismaale kui Eesti-siseselt.
V Kui vähegi võimalik, ära vii oma last lasteaeda ega vanavanemate juurde.

Jälgi, et Su laps püsiks kodus!

V Vältida vanavanemate külastamis. Vii neile toitu ja ravimeid, kuid väldi otsest

kontakti.

V Küsi oma eakalt naabrilt, kas ta vajab midagi poest ja apteegist. Abistamisel vältida

kontakti — suhelda telefonitsi ja jätta vajalik näiteks ukse taha.

V Ära tuleb jätta kõik üritused ja avalikud kokkusaamised, mis pole vältimatult

vajalikud.

Pane tähele!
Kui olukord peaks
seda nõudma ja oled
nõus vabatahtlikuna
aitama, siis anna
endast teada
Nõo vallavalitsusele

tel 5191 4119 või
e-post liia@nvv.ee

Koroonaviiruse
kriisitelefon 1247

Vallavalitsus ootab
infot abivajavate
inimeste kohta!

Perearsti nõuandetelefon

Edasta info

Hädaabinumber 112

tel 745 5475, 505 6437
e-post: info@nvv.ee

Terviseameti e-post
kesk@terviseamet.ee

sotsiaalosakonnale

Palume jälgida ka oma
naabruskonda ja teavitada
vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest,
kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras
lähedaste abile.

1220

Info koroonaviiruse leviku kohta
saab Terviseameti kodulehelt

www.terviseamet.ee

Eriolukorrast tulenevatest
piirangutest saab lugeda
Vabariigi Valitsuse kodulehelt

www.valitsus.ee

Jälgi pidevalt muutuvat infot Nõo valla kodulehel: www.nvv.ee

