ELVA VALLA
ERIOLUKORRA INFO
Infolehe eesmärk on viia oluline informatsioon nende elanikeni, kes ei saa kasutada
internetti. Vabariigi valitsus on Eestis välja kuulutanud seoses koroonaviiruse pandeemiaga eriolukorra, mis kestab 1. maini.
Elva vallas on suletud vallavalitsus, teenuskeskused, koolid, päevakeskused, raamatukogud, huvikoolid ning keelatud on korraldada avalikke üritusi ja kogunemisi. Lasteaiad on avatud, kuid soovitame lapsi võimalusel mitte aeda tuua, et tõkestada
koroonaviiruse levikut.
ÜLDISED SOOVITUSED:
 Pese tihti ja hoolikalt käsi.
 Järgi hügieeni, väldi silmade, nina ja suu katsumist. Kui aevastad või köhid,
siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga.
 Püsi kodus. Kindlasti väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega.
 Kui võimalik, viibi iga päev värskes õhus.
 Ära vii lapselapsi vanavanemate juurde hoida.
 Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti.
 Vanemaealisena väldi kaupluse ja apteegi külastamist. Palu seal käia
lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal.
 Kui sul on palavik, köha ja/või hingamisraskused, otsi varakult abi. Tugeva
hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista 112.
 Lapsevanemana taga, et lapsed jäävad koju ega lähe sõpradega kusagile välja.
INFOKANALID:








Terviseamet: terviseamet.ee
Vabariigi Valitsus: valitsus.ee
Elva valla koduleht: elva.ee
Elva valla äpp ja valla Facebooki leht
Tasuta perearsti nõuandeliin 1220
Üleriigiline kriisitelefon 1247 ( jagab infot koroonaviirusega seotult)
Alates esmaspäevast, 16. märtsist on "Aktuaalne kaamera" argipäeviti eetris
neljal korral: kell 12, kell 17, kell 18.30 ja kell 21.
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ELVA VALLA
ERIOLUKORRA INFO
Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt
Kui vajad abi toidu, ravimite ja muu vajaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust
naabrite ja kogukonnaga ning uurida, kas neil on võimalik toidu või ravimite toomisega
aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, tasub ühendust võtta oma
elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab.
Vallavalitsuses ei toimu kodanike vastuvõttu, kuid ametnikud vastavad e-kirjadele ja
kõnedele. Avaldusi ja taotlusi saab esitada valla kodulehel elva.ee e-taotluste all.
Palun võta meiega mure korral ühendust!
Elva Vallavalitsuse üldtelefon 730 9880

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond
 sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, tel 515 4872, milvi.sepp@elva.ee
 sotsiaalnõunik Eva Kuslap, tel 517 0385, eva.kuslap@elva.ee
 sotsiaalnõunik Alo Rebane, tel 520 7869, alo.rebane@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu (Konguta piirkond): tel 523 9389, elo.kasetalu@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber (Rõngu piirkond): tel 513 9352, ene.sober@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist Sille Kask (Elva, Palupera): tel 5381 6336, sille.kask@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid (Puhja): tel 525 6212, laura.onneleid@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm (Rannu): tel 525 3370, sirje.erm@elva.ee
Lastekaitse meeskond
 lastekaitse sotsiaalnõunik Piret Hallast, tel 5616 6000, piret.hallast@elva.ee
 sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm, tel 5301 9106, lauri.tamm@elva.ee
 lastekaitsespetsialist Hille Deede (Puhja, Konguta): tel 5919 1693, hille.deede@elva.ee
 lastekaitsespetsialist Anneli Lepik (Rõngu, Rannu): tel 505 1707, anneli.lepik@elva.ee
 lastekaitsespetsialist Eve Jõgi (Elva): tel 527 0561, eve.jogi@elva.ee
 lastekaitsespetsialist Elise Aher (Elva – eelkooliealiste lastega pered ja Palupera
piirkond): tel 5381 8871, elise.aher@elva.ee
Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta! Edasta info valla sotsiaal- ja
terviseosakonna juhatajale Milvi Sepale või oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile.
Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest,
eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras
lähedaste abile.
Samuti ootame infot laste kohta, kes vajaksid toiduabi või vahendeid distantsõppe jaoks.
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