
 
 
 
Tööleht “Vaade Austraaliast: Kuidas seal koroonakriisiga 
tegeletakse ja kuidas Eesti saatkond sellesse pilti paigutub?“ 
 
2020. aasta on raputanud maailma COVID-19 pandeemia levikuga. Riigid on kasutanud koroonakriisi 
haldamiseks ning oma elanike kaitseks erinevaid viise ning samuti üritatakse võimalikult palju teha 
riikide vahel koostööd kriisi võimalikuks kiireks seljatamiseks. Tänases e-külalistunnis saad teada, 
mis on saatkond, mis tööd saatkondades tehakse ning kuidas Austraalia ja Eesti saatkond 
Austraalias koroonakriisiga on tegelenud. 
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 

1. Tuleta meelde, milliseid meetmeid võttis Eesti kasutusele koroonaviiruse leviku peatamiseks 
ning rahva tervise kaitseks? 
 
…………………………………………..…………………………………………..……………………

……………………...…………………………………………..…………………………………………

..…………………………………………....…………………………………………………………… 

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube otseülekande ajal 
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna 
Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet 
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata. 

OTSEÜLEKANDE JÄREL KÜLASTA EESTI SUURSAATKONDA AUSTRAALIAS 
NING VÄLISMINISTEERIUMI KODULEHTE 
 
Selleks, et uurida täpsemalt mis on 
saatkonnad ning miks meil neid vaja 
on, vaata Välisministeeriumi kaarti 
Eesti esindustest maailmas ning 
vasta küsimustele. 
 
Pildi suuremalt vaatamiseks kliki siia. 
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Diplomaatilise esinduse peamised ülesanded on (vali ja märgi õige vastus) 
 

● oma riigi esindamine ja kontaktide loomine, 

● oma riigi ja kodanike huvide ja õiguste kaitsmine asukohamaal, 

● asukohamaa poliitika ja majandusliku olukorra kohta seaduslike vahenditega info kogumine, 

Võttes arvesse eeltoodut, miks sa arvad on just Euroopas ning Põhja-Ameerikas enim Eesti 

välisesindusi? 

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………...…………………………………………..…………………………………………..…………………

………………………....………………………………………………………………………………………….. 

Millistesse riikidesse/piirkondadesse peaks Eesti veel oma saatkondi rajama ja miks? 

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………...…………………………………………..…………………………………………..…………………

………………………....………………………………………………………………………………………….. 

 
Vahel võib juhtuda mõni ootamatus või õnnetus reisil olles. Kui oled sattunud hädaolukorda, saab sind 
aidata Eesti saatkond. Uuri Eesti suursaatkond Austraalias kodulehelt, kuidas saab 
suursaatkond sind erinevates hädaolukordades aidata ja täida tabel. 

Hädaolukord Mida suursaatkond saab teha 
sinu aitamiseks? 

Mida nad ei saa teha? 

Reisidokumendi kaotus   

Raha kaotus   

Kuriteo ohver   

Eesti kodaniku surm 
välisriigis 
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