
Arvestades välja kuulutatud eriolukorda, oleme koondanud olulise info Tartu linna veebilehele
www.tartu.ee/koroonaviirus.

Seoses eriolukorraga on keelatud kõik avalikud kogunemised, etendused, kontserdid, konverentsid, 
spordiüritused. Kultuuri-, spordi- ja meelelahutusasutused on suletud (kinod, teater, spordiklubid, ujulad, 
spaad, muuseumid, raamatukogud, ööklubid, mängutoad jne).

LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS

Raekoja infokeskuse klienditeenindus on suletud. 
Kontakti saab helistades 1789 või kirjutades infokeskus@tartulv.ee.

•   Linnavalitsuse osakondade tööruumides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi 
     teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel.

•   Jätkuvad rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud, mis nõuavad isiklikku
     kohaletulemist. Vastuvõtt E 9-12 ja K 13-16 Tiigi 12.

SOTSIAALHOOLEKANNE

•   Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine.

•   Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused on avatud E 15-18 ja K 8-10.    
     Vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel, võimalusel esmalt võtta kontakti 
     telefoni või e-posti teel.

•   Eakate päevakeskused on suletud. 

•   Hoolekandeasutustes on külastuskeeld.

Head tartlased!

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, 
tel 736 1300 ja e-post sto@raad.tartu.ee.



•   Võimalusel püsi kodus, väldi lähikontakte teiste inimestega.

•   Pese ja desin�tseeri käsi sageli.

•   Haigena ei tohi kodust välja minna. 

•   Ära oota ravimite ostmisega, kuni oled haigeks jäänud.

•   Külasta kauplusi nii harva kui võimalik. Planeeri külastus väljaspool tippaega. Kasuta
     kaupade koju tellimise võimalusi.

•   Osteldes ära puuduta kaupa (nii pakendatud kui pakendamata kujul) ilma põhjuseta. 
     Pakendamata puu- ja köögiviljad jms tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav 
     on ka pakendid üle pesta.

•   Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.

•   Võimalusel väldi ühistranspordi kasutamist.

•   Märka üksi elavaid ja eakaid inimesi, too neile toidukraam ukse taha või anna 
     hädasolijast teada.

•   Tartu Ülikooli Kliinikum on kuni 31. märtsini katkestanud plaanilise ravitöö, mida 
     vajadusel pikendatakse eriolukorra lõpuni. Edasi lükatakse eriarstide vastuvõtud, 
     planeeritud haiglaravi ja muud teenused. Jälgi infot www.kliinikum.ee.

•   Kui kahtlustad nakatumist koroonaviirusega, siis ära mingil juhul mine erakorralise  
     meditsiini osakonda (EMO), vaid võta esmalt telefoni teel ühendust perearstiga või 
     helista perearsti nõuandeliinile 1220. Vajadusel kutsu kiirabi (112). 

•   Koroonaviiruse sümptomid on sarnased gripisümptomitele: köha, palavik ja 
     hingamisraskused.

KAITSE ENNAST JA TEISI VIIRUSE EEST

Üleriigiline koroonaviiruse kriisitelefon 1247

Info on koostatud 15. märtsil 2020. Olukord võib kiiresti muutuda. 
Jälgige ametlikke infokanaleid.

Tartu Linnavalitsus


