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Kui millalgi “nullindatel” 
Hongkongi lennujaama saa-
busin, olid seal temperatuuri 
mõõtvad väravad juba üles 
seatud. Kõik, kes lennukilt 
koridori mööda tulid, pidid 
läbi jalutama. Vist üks ini-
mene jälgis kusagil ekraa-
ni. Muidu oli kõik rahulik 
ning toidu kohtades maitsvaid 
nuudli roogi lürpsivad inime-
sed istusid laudade taga üsna 
lähestikku. 

Nüüd on meil kontrollid 
sadamas ning nädala alguses, 
mil vabatahtlikuna Hiiumaa 
valla poolt sisseseatud kriisi-
telefonile vastasin, sain päris 
hea ülevaate, milliseid mu-
resid viirusepiirangud saare 
inimestele ja ettevõtetele 
kaasa toonud – poolitatud pe-
red, kahtluse all ehitused ja 
kaubatarned; valiku ees need, 
kes Hiiumaalt mandril tööl 
või koolis käivad – jääda siia 
või sinna. Valmis lahendusi ei 
ole, aga lahendusi püütakse 
leida. Põhireegel: Hiiumaale 
ja Hiiumaalt ära tuleb reisida 
vaid hädavajadusel, et haigus 
ei leviks.

Selle nädala uudistest üht 
välja tuues juhiksin tähele-
panu teatele, et hiidlasi jul-
gustanud telefonikõnele lisaks 
helistas president Kaljulaid 
ka Venemaa presidendile 
Putinile ja liin ei olnudki kin-
ni. Naabritega tuleb rääkida 
ja infot vahetada. Kriisiajal 

eriti. Seda enam, et The Fi-
nancial Times kirjutas Euroo-
pa välisteenistusele viidates 
– Venemaa püüab õõnestada 
ELi liikmesriike seestpoolt, 
korraldades neis koroona-
viirusega seonduva kohta 
väärteabe kampaaniat.

Märtsi alguses, mõni päev 
enne seda, kui Saaremaale 
saabus Itaalia võrkpallimees-
kond, sõitsid sõbrad Boliivias-

se. Info liigub seal viitega, 
internetti pole kõikjal. Kuidas 
ja millal nemad koju tagasi 
saavad, on praegu täiesti 
ebaselge. 

Kaos Saksamaa-Poola piiril 
sunnib nõudlikkusele. Käes 
on hetk, mil Euroopa Liit 
peab näitama, mida ta tegeli-
kult väärt ja kuidas hakkama 
saab.

Hendrik Visnapuult laena-

tes: “See aasta tuleb kevad 
teisiti...”. Kuid küllap ikka ka 
“...päikest, meeletumalt päi-
kest!”, mis respiratoorsetele 
viirustele pigem ei meeldi. 
Tarneahelate muutumiseks 
tuleb siiski valmis olla, ette-
võtjatel lisakulusid, kahjusid 
ja saamata tulu kokku arvata 
ning ettevõtluse leevendus-
meetmeid kavandavale valit-
susele edastada. Päev-päe-

valt.
Jääme lootma, et eriolu-

kord möödub ja Hiiumaa 
avaneb hiljemalt paari kuu 
pärast. Alpidesse või Tais-
se kaljusid mööda ronima
adrenaliinihuvilised vist lä-
hemal ajal ei sõida. Võimalus 
Tuuletornile ja eriline õnn, 
et see alles valmimas ning 
vahe pealsel vaikuseajal püsi-
kulud väikesed. Ka Eiffeli 
torni vaatamiseks ei ole vaja 
sõita Pariisi, selline on Hiiu-
maalgi. Ennustan: siseturism 
saab hoogu. Kõigile neile, 
kellele “väike majake mere 
ääres vana jumala selja taga” 
meenus alles siis, kui liiku-
mine juba piiratud, tuleb aga 
soovitada Hiiumaale püsivalt 
elama asumist.

Oskar Lutsult sain laenata 
alguslause selgroo, ent Arno 
Tali ei saanud kodus õppida, 
sest tal ei olnud internetti. 
Kaugtöö korraldusest kodu-
seinte vahel ja distantsõppest 
koolides jätsin teadlikult rää-
kimata, sest siis saanuks lugu 
kaks korda pikem. 

Hiina hieroglüüf “kriis” 
koosnevat kahest märgist 
– “oht” ja “võimalus”. Kuna 
olukord muutub kiiresti, siis 
on oluline märkida, et jutt 
on “lukku pandud” nende 
teadmistega, mis mul olid
18. märtsi hilisõhtul.

PEEP LILLEMÄGI

Mõned mõtted koroonaviiruse asjus
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Praegu Boliivias viibivate murelike sõprade saadetud foto Uyuni soolajärvelt, kus tausta 
puudumine võimaldab teha selliseid pilte. Samamoodi, kui see saurusekujuke turiste, kum-
mitab koroona viirus praegu kogu maailma. 

Viirusesse haigestus 
Kuressaare ametikooli 
õpetaja, kas nakkus 
võis koos õppuritega 
jõuda ka Hiiumaale, 
pole teada.

HARDA ROOSNA
harda.roosna@hiiuleht.ee

Laupäeval, 14. märtsil kirjutas 
ajaleht Meie Maa, et Kures-
saare ametikooli õpetaja andis 
koroonaviiruse COVID-19 
proovi, mis osutus analüüsi-
des positiivseks.

“ K ä i s i n  n i i  v õ r k p a l l i -
mängudel kui nädalavahetu-
sel ka teistel avalikel üritustel. 
Praegu olen kodus ja tunnen 
ennast paremini,” rääkis õpe-
taja lehele. “Käisin esmaspäe-
val-teisipäeval tööl, külastasin 
erinevaid õppe hooneid ja 
ruume. Haigusnähud, vä-
simus ja palavik, ilmnesid 
teisipäeva õhtul. Olen saadud 
diagnoosist teavitanud oma 
tuttavaid, kellega lähemalt 
kokku puutusin.”

Leht teatab, et ametikool 
võttis esimesed meetmed 
viiruse tõkestamiseks kasu-
tusele nädala algul. Neljapäe-
vast alates viidi õppetöö üle 
e-õppele ja alates 13. märtsist 
on kõik koolihooned suletud, 
v.a õpilaskodu ja õppehotell 
Mardi.

Ametikool soovitas õpilas-
tel ja töötajatel jälgida oma 
tervislikku seisundit. Haigus-
nähtude nagu köha, palavik 
ja hingamisraskused korral 

anda meditsiinitöötajatele tea-
da sellest, et viibiti sel nädalal 
kooli ruumes.

Direktor:
Paanikaks pole põhjust
Neljapäeval tuli lehele mu-
relik vihje, et Kuressaare 
ametikoolis õppivad hiidlased 
võivad kodusaarele tulles 
Saare maalt viiruse kaasa 
tuua. Võimalikust ohust and-
sid nad teada ka valla kriisi-
komisjonile. 

Tõnis Siir Hiiumaa haiglast 
ütles Hiiu Lehele, et ärgu 
õpilased parem saarele tulgu 
ja püsigu nädalajagu Saare-
maal.

Kui Hiiu Leht 13. märtsil 
hiidlaste kohta küsis, vastas 
ametikooli direktor Neeme 
Rand, et kool on kinni juba 
kolmapäevast, 11. märtsist, 
haigestunud õpetajast aga ei 
rääkinud. 

Ta ütles, et õpilaskodus on 
küll õpilasi, aga kas need on 
hiidlased, seda ta ei tea.

Neeme Rand viitas ka vest-
lusele terviseameti Saare-
maa esindaja Inge Baliniga. 
“Saare maal on see [koroona-
viirus – toim] täna laiali selles 
mõttes, et enam ei suudeta 
kontrollida, kus kohas, kes ja 
kellega… Algul, kui kaardis-
tati pallipoisse ja kõiki, kes 
võrkpalliga kokku puutusid, 
siis sellest on loobutud ja see 
oli ka terviseameti sõnum,” 
vahendas Rand. “Aga, kes on 
nendest kellega kokku puutu-
nud ja kuidas, andke andeks, 

mina ei oska seda öelda,” ütles 
ta ja lisas, et paanikaks ei ole 
põhjust. 

“Jälgige terviseameti soo-
vitusi: olla kodus, vältida kon-
takte ja jälgida oma tervist. 
Need inimesed, kes on nakatu-
nud, on juba üsna tervenenud 
– kaks päeva kerge köha-nohu, 
üsna kerge gripi tunnused
tugeval-tervel inimesel ja pea-
le seda on juba täiesti terve,” 
soovitas ta. 

“Loomulikult riskigruppi 
kuuluvad inimesed, eakad ja 
alanenud immuunsüsteemi-
ga inimesed – nemad peak-

sid küll olema kõrgendatud 
tähelepanu all. Sellepärast 
veel karmistasime täna oma 
reegleid ja hoiame kogu lin-
nas koolihooned veel kinni ja 
saatsime kõik töötajad kodu-
kontorisse.”

Rand ütles, et ametikooli 
õpilased on informeeritud ja 
kool jätkub e-õppena, prob-
leemiks on praktiline õpe 
töö kodades, mida kahjuks 
interneti kaudu teha ei saa.

Neeme Rand rääkis, et kool 
valmistus kutsevõistluseks 
“Nooruslik kevad” ja enne 
kui tuli otsus, et see ära jätta, 

oli palju arupidamist. “Olime 
juba terve kolmapäeva ametis 
– seirasime, lugesime juhen-
deid, arutasime korraldame-ei 
korralda, konsulteerisime ko-
haliku haiglaga. Selles mõttes 
oleme juba nädala algusest ol-
nud kõrgendatud valmiduses 
ja selletõttu ei olnud ka raske 
teha kolmapäeva õhtuks seda 
otsust. See oli päris korralik 
ettevõtmine, aga neljapäeva 
hommikul ükski õpilane kooli 
ei tulnud. Ma loodan, et ka 
hiidlased mitte.”

Kuressaare ametikooli 
õpetaja käis haigena tööl

Kuressaare ametikooli direktor Neeme Raud.

Arne Mikk Georg 
Otsa austajatest
Rahvusooper Estonia eten-
dused jäävad ära kuni
1. maini ning muutunud 
mängukava kohaselt tähis-
tatakse Georg Otsa 100. 
sünniaastapäeva ooperi-
galaga 12. mail Pärnu 
kontserdimajas ja 13. mail 
Rahvusooperis Estonia. See 
ei tähenda, et meie rah-
vuslikku suurkuju meeles ei 
peetaks.

Georg Otsa 100. sünni-
aastapäeva puhul rääkis 
elupõline estoonlane Arne 
Mikk kuulsa baritoni kirg-
likest austajatest Viker-
raadios: “Me teame, et 
Leningradist Tallinnasse 
tulid vanad prouad, istu-
sid esimeses reas ja vaa-
tasid lornjettidest lavale. 
Ja muuseumis on ju terve 
kohviserviis, mis on saa-
detud tema piltidega seal 
iga tassi peal. Nii et sellist 
fanaatilist austust tegelikult 
on olemas tänase päevani. 
Üks Joškar-Olas elav medit-
siinitöötaja, juba pensionär, 
Polina Ivanova Tšestjakova, 
oli Tallinnas viis aastat ta-
gasi Otsa üheksakümne 
viiendal sünniaastapäeval 
ja tuleb koos tütrega siia ka 
sellel aastal kolm-neli päeva 
varem, et vaadata siis seda 
meie kontserti ja järgmisel 
päeval minna surnuaiale. 
Terve tema korter – nagu 
ta on saatnud fotosid – on 
Otsa piltide ja selliste de-
tailidega kaunistatud. Ta 
andis ka neli või viis aastat 
tagasi oma kulu ja kirjadega 
välja ühe raamatu, kuhu ta 
oli korjanud vene pressis 
ilmunud artikleid ja tõi need 
Tallinnasse.”

Meenutuskild pärineb 
Haldi Normet-Saarna saate-
sarjast “Georg Ots – miljo-
nite iidol”, saade oli eetris
16. märtsil 2020 Vikerraa-
dios.               Üles kirjutas
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Georg Otsa sünnist möö-
dub laupäeval, 21. märtsil 
100 aastat.

-TRÜKIME
• ajalehti • blankette
• etikette, kleepetikette
  (isekopperuvaid)
• raamatuid liim-
  ja traatkõites
-NUMEREERIME
• pileteid blankette
-MÜÜME
• laias valikus raamatu-
  pidamise-, lepingute ja 
  teisi blankette
-KILETAME
-VÄRVILISED
VISIITKAARDID

Komandandi 1,
Kuressaare

Tellimuste vastuvõtt
E-R 9-17, lõuna 12-14

tel/faks 455 5783


