Juhised EELK noortejuhtidele riigis kehtestatud eriolukorra ajaks

12.03.2020 kehtestas Eesti Vabariigi valitsus eriolukorra, et takistada koroonaviiruse levikut. Ka
EELK konsistoorium andis edasi juhised kogudustele ja vaimulikele. Hetkeseisuga on kirikutes
keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas ka jumalateenistused. Pikemalt SIIN. Soovitame
kindlasti hoida ennast toimuvaga kursis Terviseameti kodulehe kaudu. Inglisekeelset infot
maailmas toimuva kohta võimalik leida WHO kodulehelt (info võib olla väikese viitega!)
“Kes armastab hoiatust, armastab teadlikkust,
aga kes vihkab noomimist, on juhm.”
Õp 12:1
Paanikaks pole põhjust, kuid omame valmisolekut ning jälgime ettevaatusabinõusid ja
valitsuse ning Terviseameti juhiseid.
Tuginedes eriolukorra väljakuulutamisest ja EELK soovitustest soovitab LNÜ ära jätta kõik
noortekogunemised (noortekad, noorteteenistused). Sama info tuleb teile ka oma koguduse
poolt. Lükkub edasi ka EELK Noortejuhtide Seminar.
Noored põevad selle haiguse ilmselt kergemalt läbi, kuid meil kõigil võib kodudes olla inimesi,
kes kuuluvad riskirühma (vanurid, krooniliste haigustega inimesed). Peaksime tegema kõik
endast oleneva, et viiruse levikut takistada.
On virtuaalseid kokkusaamisi ja jumalateenistusi, millest osa võtta. Võid seda ka ise korraldada.
Saab teha näiteks Skype noorteka :)
Kui oled siiski mõne noorega kokku saamas, palume tingimata kasutada ettevaatusabinõusid!
● Haigusnähtudega mitte välja minna! Jää koju, loe Piiblit.
● Hoiduda füüsilisest kontaktist (kätlemine, kallistamine).
● Hoida kokkusaamise ajal distantsi.
● Pesta tihti oma käsi seebi ja sooja veega min 20sek (vajalik igal ajal, mitte ainult
eriolukorras!), vajadusel ka desinfitseerida.
● Silmi, suud ja nina mitte katsuda.
● Üldkasutuses olevad pinnad (lauad, ukselingid, lülitid, WC-potit jne.) hoida puhtad ja
võimalusel desinfitseerida. Samuti tark tegu igal ajal!
Sümptomite (köha, nohu, palavik) ilmnemise korral vältida igasuguseid kogunemisi ja
rahvarohkeid paiku ning jälgida oma seisundit. Sümptomite ägenemisel või mitte taandumisel
võtta ühendust oma perearstiga või 112.
Kuid kõige selle juures ei tohi unustada, et Kõigevägevam Jumal on meie juures. Kes pole
kunagi lubanud, et meie elu on lillepidu vaid Ta lubas, et käib koos meiega meie raskustes.
Seega ei tohi palvetamist unustada. Kas siis omaette või kellegagi koos (distantsi hoides!).

Palvetame haigete tervenemise eest, selle viiruse (ja ka teiste viiruste) leviku vähenemise ja
meie kõigi eest. Meil on tervendav Jumal!
“ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal:
ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!”
Js 41:10
Tervist, tarkust ja rahu!
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