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Tammiste Lasteaia allergiliste laste toitlustamise kord
§ 1 Allergiliste laste kohta käiva informatsiooni kogumine ja säilitamine
(1) Lapse vastuvõtmisel lasteaeda informeerib lapsevanem või seaduslik eestkostja (edaspidi koos vanem) direktorit kirjalikult lapse võimalike toidu- (või muude) allergiate suhtes ja esinevate
allergiate puhul kinnitab vanem lapsele keelatud toiduainete nimekirja oma allkirjaga.
(2) Lapsele keelatud toiduainete nimekirja muutumisel kirjutab vanem uue avalduse.
(3) Tervise seisundist tulenevatel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse koostöös
lapsevanema ja majandusjuhatajaga, arvestades sealjuures arsti või toitumisspetsialisti soovitusi
ning lasteaia võimalusi.
(4) Direktor edastab vanemalt saadud informatsiooni majandusjuhatajale, kes omakorda edastab
vajaliku teabe rühma meeskonnale ja köögipersonalile, koostades rühmade lõikes tabelid, milles on
märgitud laste andmed ja neile keelatud toiduainete nimekirjad.
(5) Rühma meeskonna iga liige (sh asendaja) peab omama teavet terviseseisundist tulenevatel
põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamise kohta.
(6) Majandusjuhataja säilitab vanemate poolt antud allergiaid puudutava informatsiooni kuni laps
käib Tammiste Lasteaias.
§ 2 Allergiliste laste toitlustamine
(1) Kokk valmistab terviseseisundist tulenevatel põhjustel teisiti toituvale lapsele toidu
majandusjuhatajalt saadud teabe alusel.
(2) Õpetaja ja õpetaja abi jälgivad toidu jaotamisel, et allergilised lapsed saaksid ainult neile lubatud
toitu.
§ 3 Koostöö vanemaga
(1) Vanem teavitab rühma õpetajat/õpetaja abi lapse puudumisest ja lapse naasmisest lasteaeda
hiljemalt eelneval tööpäeval, et korraldada eritoidu valmistamine järgmisel päeval.
(2) Vanemal on võimalus tutvuda nädala menüüga lasteaia kodulehel ja rühma stendil ning teha
ettepanekuid lapse toitude asendamiseks.
(3) Eriti raskete allergiajuhtude ja toidutalumatuse puhul on vanemal võimalus lapsele kodust toit
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kaasa panna, arvestades seejuures tervisekaitsenõudeid.
(4) Toiduaineid, mida laps vajab väikestes kogustes ning lasteaed ei saa tellida hulgilaost, toob
lasteaeda vanem.
§ 4 Vastutus
(1) Vanem vastutab lapse allergiatest, toidutalumatusest ja/või terviseseisundist tulenevatest
eritingimustest direktorile objektiivse info andmise eest. Samuti vastutab vanem lapsele kaasa
pandud toidu tervisekaitsenõuetele vastavuse eest.
(2) Majandusjuhataja vastutab vanemalt saadud vajaliku teabe edastamise eest köögipersonalile,
õpetaja abile ja õpetajatele.
(3) Kokk vastutab allergilisele lapsele sobiva toidu valmistamise eest.
(4) Õpetaja ja õpetaja abi vastutavad allergilisele lapsele sobiva toidu serveerimise eest.
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