Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks kehtestasid Vabariigi Valitsus ja eriolukorra juht eriolukorra
meetmed, mille eesmärk oli tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARSCoV-2 epideemilist levikut. Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukord lõppes 17. mail
2020. a.
Eriolukorra lõppedes kehtestas Vabariigi Valitsus liikumisvabaduse ning avalike koosolekute
pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud, mille eesmärk on ennetada ja tõkestada
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja
Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Käesoleva Vabariigi Valitsuse korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020.
a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“
(edaspidi korraldus nr 282).
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 sissejuhatava
lauseosa ja lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 2 punkti 2, lõike 5 punkte 2 ja
3 ning lõiget 8.
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks,
sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud. Piirangute eesmärk on
vähendada isikutevahelisi kontakte ning vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja
seeläbi viiruse levimist.
Korralduses piirangute kehtestamise lähtekohaks on, et SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19
haigus on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt
lähikontaktil nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et
viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning
käte kaudu. Viirus levib kiiremini halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh
vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning
haiglaravi vajaduseks.
Korraldusega nähakse ette erisused, et COVID-19 vastu vaktsineeritud ja selle haiguse
läbipõdenud isikud, kes sisenevad Eestisse, ei pea jääma eneseisolatsiooni. Samuti nähakse ette
muudatused üle Eesti kehtivates meetmetes ja piirangutes.

Üldine kord näeb ette, et suure nakkusriskiga riigist Eestisse saabuv isik peab Eestisse
saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.
Eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada kahe COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 testiga, millest esimene on võimalik teha enne Eestisse saabumist
või selle järel ning teine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist.
Muudatusega nähakse ette, et nimetatud 10-kalendripäevast eneseisolatsiooni ja COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid ei kohaldata isikute
(sealhulgas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist saabujad)
suhtes, kes:
on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle terveks tunnistamisest arsti poolt ei ole
möödunud rohkem kui kuus kuud;
on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole
möödunud rohkem kui kuus kuud.
Korraldusega täpsustatakse koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil erinevate tegevuste
piiranguid. Korraldusega kehtestatakse lähtuvalt üle-eestilisest haiguse levikust ühetaolised
piirangud tegevustele kõikides maakondades. Ühetaoliste piirangute kehtestamisel võetakse
arvesse maakondlikke nakkusnäitajaid, samas ka eesmärki vältida eri piirangutega piirkondade
vahel liikuvuse suurendamist. Piirangute kehtestamisel on peetud silmas, et 14 päeva
haigestumus 100 000 inimese kohta Eestis langenud, kuid haigestumuse intensiivsus on endiselt
väga suur ja viiruse levik ulatuslik. Üle-eestiliste piirangute rakendamine on põhjendatud, kuna
Eestis on haigestumine stabiliseerunud väga kõrgete nakatumisnäitajate juures. Siinjuures on
käesolevad piirangud põhjendatud ka seetõttu, et teadmata juhtude osakaal ehk inimeste arv,
kelle puhul jäi nakatumispaik teadmata, on orienteeruvalt 32% kogu nakatunute hulgast.
Jaanuari kolmanda nädala haigestumuse stabiliseerumine on seotud eeskätt Harjumaa
haigestumuse langusega ja Ida-Virumaa olukorra stabiliseerumisega. Haigestumus endiselt
kasvab nii Lääne kui ka Lõuna regioonis. Epideemilist kasvu on juba kolm nädalat täheldatud
Raplamaal, Valgamaal, Võrumaal ja Jõgevamaal.
Pärnumaal on haigusjuhtude arv endiselt kasvanud, kuid juurdekasv on stabiliseerunud.
Siinjuures tuleb arvestada, et viis kõrgeima nakatumisnäitajaga maakonda (28. jaanuari 2021. a
seisuga Ida-Viru, Pärnu, Võru, Harju ja Valga maakond) on nakatumiselt viimastel nädalatel
ühtlustunud. Lähtudes sellest, et regionaalsed piirangud Harju ja Ida-Viru maakonnas on toonud
kaasa nakatumise langemise ning nakatumise kiiruse stabiliseerumise eelnimetatud
maakondades, samas on tõusnud aga nakatumine teistes maakondades ning maakondlike
piirangute kehtestamise järel on tuvastatud suurenenud liikumist piirangutega maakondadest
teistesse Eesti maakondadesse, mis on kaasa toonud nakkuse leviku, ei ole teadusnõukoja ja
Terviseameti hinnangul otstarbekas regionaalseid piiranguid kehtestada. Seetõttu on
põhjendatud ning otstarbekas ühetaoliste piirangute kehtestamine kõikides Eesti maakondades.
28. jaanuari 2021. a seisuga analüüsiti Eestis viimase ööpäevaga 5326 SARS-CoV-2
põhjustatava COVID-19 testi, millest 690 ehk 12,96% olid positiivsed. Haiglaravil oli haiglate
edastatud andmete põhjal 379 patsienti, juhitaval hingamisel oli 21 patsienti. Ööpäeva jooksul
lisandus 8 surmajuhtumit. Kokku on Eestis surnud 404 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva jooksul tehtud testide seast on osutunud positiivseks kokku 7041 testi, mis
teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 529,81.
Maakondlikud nakatumisnäitajad 28. jaanuari 2021. a seisuga viimase 14 päeva jooksul 100
000 elaniku kohta on järgmised:
Ida-Viru maakond
766,43
Pärnu maakond

683,41

Võru maakond

587,32

Harju maakond

586,75

Valga maakond

531,84

Rapla maakond

399,62

Tartu maakond

375,04

Jõgeva maakond

355,11

Lääne-Viru maakond 275,22
Järva maakond

265,13

Viljandi maakond

251,29

Hiiu maakond

246,91

Lääne maakond

244,57

Põlva maakond

239,38

Saare maakond

190,43

Viimasel nädalal moodustas uute juhtude juurdekasv 2,6%. 2021. a kolmanda nädala
haigestumuse stabiliseerumine on seotud eeskätt Harjumaa haigestumuse langusega ja
IdaVirumaa olukorra stabiliseerumisega. Haigestumus endiselt kasvab nii Lääne-Eestis kui ka
Lõuna-Eestis. Epideemilist kasvu on juba kolm nädalat täheldatud järgmistes maakondades:
juurdekasv vastavalt Raplamaal 29,1%, Valgamaal 14,6%, Võrumaal 22,9% ja Jõgevamaal
21,9%. Pärnumaal on haigusjuhtude arv jätkuvalt kasvanud, kuid juurdekasv on stabiliseerunud
ning moodustab 9,3%. Võrreldes eelmise nädalaga on kollete arv suurenenud 10,9% võrra
(101). Eelmine nädal oli koldeid kokku 91. Suurim kasv on olnud koolide ja lasteasutustega
seotud kollete hulgas.
Laste kooli mineku tõttu suurenes haigestunute arv laste seas, kusjuures vanuses kuni 9 a 33,9%
võrra ja 10−19 a 10,2% võrra. Pärast koolivaheaega on suurenenud nooremate haigestunute arv
kõikjal. Koolides on rühmaviisilise haigestumise risk suur, sest lähikontakte on kontaktõppetöö
korral keeruline vältida. Vanuses 60−69 a suurenes haigestunute arv 17,2% ja 70−79 a

vanuserühmas 12,4% võrra. Teadmata juhtude osakaal ehk inimeste arv, kelle puhul jäi
nakatumispaik teadmata, püsib stabiilsena ning on orienteeruvalt 32%. Surmajuhtude arv püsib
võrreldes eelmise nädalaga stabiilsena.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 1−3 tehakse korralduses nr 282 muudatused, mis on
seotud Eestisse saabumisel riigipiiri ületamisele järgneva eneseisolatsiooni kohustuse
rakendamisega. Üldine kord näeb ette, et suure nakkusriskiga riigist Eestisse saabuv isik peab
Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas
viibimiskohas. Eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada kahe COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testiga, millest esimene on võimalik teha enne
Eestisse saabumist või selle järel ning teine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese
testi tegemist.
Korraldust nr 282 täiendatakse punktiga 6 1 , millega nähakse ette, et korralduses nimetatud
10kalendripäevast eneseisolatsiooni ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARSCoV-2 testimise nõudeid ei kohaldata isikute (sealhulgas Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigist või kolmandast riigist saabujad) suhtes, kes:
on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle terveks tunnistamisest arsti poolt ei ole
möödunud rohkem kui kuus kuud;
on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole
möödunud rohkem kui kuus kuud.
Nimetatud muudatused põhinevad teaduskirjandusel ja teiste riikide praktikal ning on kooskõlas
Terviseameti, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ja Vabariigi Valitsust nõustava teadusnõukoja
seisukohaga. Teadusuuringud näitavad, et isikutel, kes on põdenud COVID-19 haigust, säilib
SARS-CoV-2-vastane immuunsus keskmiselt kuus kuud1. COVID-19 haiguse läbipõdemise
järel kuue kuu jooksul karantiinist vabastamist on rakendatud lisaks Eestile ka näiteks Soomes,
Norras ja Saksamaal. Samal ajal Ühendkuningriigis, Iirimaal, Portugalis, Hispaanias ja
Ameerika Ühendriikides rakendatakse seni veel läbipõdemise järel kolme kuu jooksul
karantiinist vabastamist. Erandeid ei tehta Taanis, Itaalias, Austrias ja Kreekas.
Läbipõdenutele kohaldatav erand kehtib ka vaktsineerimiskuuri läbinud isikute kohta. Sarnast
erandit rakendatakse Euroopa riikidest ka Leedus, kus eelnevalt vaktsineeritud, kuid hiljem
lähikontaktis olnud ei pea karantiini jääma.
Eestis alustati COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimisega 27. detsembril 2020. a, kasutades
Comirnaty vaktsiini (Pfizer/BioNTech; seisuga 26. jaanuar 2021. a on Eestisse tarnitud 49 140
doosi). Moderna COVID-19 vaktsiini on Eestisse 26. jaanuari 2021. a seisuga tarnitud 1200
doosi. Mõlemad nimetatud vaktsiinid on mRNA vaktsiinid ja nende toimemehhanism on
sarnane. Teised vaktsiinid ei ole 26. jaanuari 2021. a seisuga Euroopa Liidus müügiluba saanud.
26. jaanuari 2021. a seisuga on Eestis 27 180 isikut, kes on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoos,
vaktsineerimiskuur on lõpetatud neist 3078 isikul.
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Lumley SF, et al. Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. N Engl J
Med. 2020 Dec 23:NEJMoa2034545.

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja teadusnõukoda soovitavad loobuda karantiininõudest
inimestel, kes on läbinud täieliku vaktsineerimise kuuri ning kelle vaktsineerimiskuuri viimase
vaktsiinidoosi saamisest on möödunud vähemalt 7 kalendripäeva. Soovitus põhineb
vaktsiinitootjate kliinilistel uuringutel.
Isikud, kes on Eestis mitte varem kui kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, saavad
ise oma andmetega tutvuda digilugu.ee portaalis uuringu saatekirja vastuse või ka asjakohase
epikriisi abil (analüüsitud isiku isikuandmed, analüüsi metoodika, selle tulemus, analüüsi
tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed) ning esitada vajaduse korral nimetatud andmed
riigipiiri ületamisel. Terviseameti hallatavas nakkushaiguste registris on olemas info Eestis
laboratoorselt kinnitatud COVID-19 juhtude kohta. Samuti edastab tervise infosüsteem
nakkushaiguste registrile nakkushaige tervenemise kohta nii isiku üldandmed kui ka
tervenemise võimaliku aja, kui arst on nimetatud andmed tervise infosüsteemi edastanud.

Isikud, kes on haiguse läbi põdenud välismaal olles, saavad seda, esitades teise riigi arsti
väljastatud tõendi läbipõdemise kohta, millel kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene
või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed (nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi
tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi
andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Vastavalt WHO uuendatud
juhudefinitsioonile (seisuga 16.12.2020) saab kasutada COVID-19 diagnoosi kinnitamise
laboratoorsete meetoditena SARS-CoV-2 RT-PCR ja SARS-CoV-2 antigeen-RTD meetodeid,
sh antikehade analüüs ilma eelneva positiivse SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2
antigeeni-RTD meetodil tehtud analüüsita ei vabasta eneseisolatsioonist.
Eesti aktsepteerib eneseisolatsioonist vabastamisel ja selle lühendamisel ainult PCR teste.
Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus vaktsineerimine nõuetekohaselt dokumenteerida ja
edastada immuniseerimise andmed tervise infosüsteemi. Eestis vaktsineeritul on võimalik ise
oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja neid vajaduse korral välja printida digilugu.ee
portaalis (immuniseerimisteatis, epikriis). Samuti on võimalik inimesel tõendada
vaktsineeritust immuniseerimispassiga, mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse
osutajalt paberkandjal.
28. jaanuari 2021. a seisuga on Eestis 19 201 inimest saanud esimese doosi vaktsiini. 6214
inimest on saanud teise doosi vaktsiini ehk vaktsineeritud.
Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada, esitades
immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina
või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku isikuandmed, nt haigus,
mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle
partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi
jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult
kinnitatud. Kolmandate riikide kodanike puhul aktsepteeritakse vaktsineeritust COVID-19
vaktsiinidega, mis on nende elukoha või lähteriigis müügiloa saanud või mida vastav riik
tunnustab.

Läbipõdenu ja vaktsineeritu peavad endiselt täitma korralduses nr 282 sätestatud muid
piiranguid ja meetmeid, sest praegu ei ole lõplikult selge, kas läbipõdemine ja vaktsineerimine
välistavad nakkuse edasikandluse, ning läbipõdemise korral ei ole täielikult välistatud ka uuesti
haigestumine. Samuti ei ole vaktsiinide efektiivsus 100% ning pärast vaktsineerimiskuuri
lõpetamist kulub ka teatud aeg (orienteeruvalt nädal) maksimaalse immuunkaitse
saavutamiseks. Lisaks on praeguses COVID-19 pandeemia olukorras nakatumisrisk väga suur.
Seoses korralduse nr 282 täiendamisega punktiga 61 tunnistatakse normitehnilistel põhjustel
kehtetuks korralduse nr 282 punkt 6 ning sõnastatakse senine sisu uuesti punktis 8, mis
reguleerib ülekaaluka avaliku ühiskondliku huviga või riikliku huviga üritusega seotud isikutele
kohaldatavaid liikumisvabaduse piiranguid. Sellistele üritustele, näiteks Tartu Maratonile
välisriikidest saabuvatele isikutele ei kohaldata praegu ja ka edaspidi Eestisse saabumisel
10kalendripäevast eneseisolatsiooni kohustust ning selle lühendamiseks ette nähtud COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid. Nimetatud isikutele
kehtestab vajalikud liikumisvabaduse piirangud Terviseamet.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 4 ja 5 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkti 91
alapunktid 1 ja 2, et tagada üle Eesti toitlustusasutustes ühetaoline praktika ning tõkestada
koroonaviiruse levikut ja vältida suurte rühmade kogunemist siseruumidesse õhtusel ajal.
Kehtiva korralduse nr 282 punkti 91 alapunkti 1 kohaselt võivad toitlustusettevõtte müügi- või
teenindussaalis koos liikuda ja viibida kuni 10 isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist
vahemaad (nn 10+2 reegel). Muudatustega vähendatakse koos liikuda lubatud inimeste rühma
suurust ning nähakse ette, et toitlustusasutustes võivad koos viibida ja liikuda mitte rohkem kui
6 inimest, hoides teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad (nn 6+2 reegel). Muudatus
on vajalik, et vähendada isikute arvu, kes ühiselt koos viibivad, et vähendada võimalike
nakatunute ja lähikontaktsete arvu, võttes arvesse, et viiruse levik kogu Eestis on laialdane ning
arvestataval osal haigestunud inimestest ei ole iseloomulikke haiguse tunnuseid ning nad ei tea,
kus ja millal nakatumine aset leidis. Samas Harju ja Ida-Viru maakonnas kuni 31. jaanuarini
2021. a (kaasa arvatud) kehtivate piirangute kohaselt on klientidel lubatud toitlustusasutustes
viibida, kui järgitakse nn 2+2 reeglit ning ruumi täituvus ei ole suurem kui 25%. Ka neis
maakondades hakkavad alates 1. veebruarist 2021. a toitlustusasutustes viibimisele ja
liikumisele kehtima korralduse nr 282 punktis 91 toodud tingimused.
Kehtiva korralduse nr 282 punkti 91 alapunkti 2 kohaselt peab teenuse osutaja tagama, et
toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00
üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise
koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud. Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel
reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu
alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale
müügikohale. Lahtiolekuaja piirang ei kehti tankla kohta, kui teenuse osutaja tagab, et kliendid
ei tarbi kohapeal toitu ega jooki.
Käesoleva korraldusega muudetakse lahtiolekuaja põhimõtet nii, et see kohalduks üle Eesti
ühetaoliselt. Teenuse osutaja peab tagama, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis
viibivad ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00 üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kullerja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad,

hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud
isikud. Sarnane piirang on korralduse nr 282 punktiga 209 kehtestatud Harju ja Ida-Viru
maakonnas alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud), kus lubatud
lahtiolekuaeg oli 06.00−19.00. Seega on korralduse kohaselt edaspidi võimalik
toitlustusettevõtetel Harju ja Ida-Viru maakonnas alates 1. veebruarist 2021. a olla avatud kahe
tunni võrra praegusest kauem ning ülejäänud maakondades alates 3. veebruarist 2021. a tunni
võrra vähem. Muudatusega kehtestatakse toitlustusettevõtete lahtiolekuaja piirang üle Eesti
ühetaoliselt.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 6 ja 7 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkti 10
alapunktid 1 ja 3 ning kehtestatakse sarnaselt toitlustusasutustega meelelahutusasutustes
liikumiseks ja viibimiseks nn 6+2 reegel ning muudetakse lahtiolekuaja põhimõtet nii, et see
kohalduks üle Eesti ühetaoliselt. Ka meelelahutusteenuse osutamise kohas võivad muudatuste
kohaselt koos viibida ja liikuda mitte rohkem kui kuus inimest, hoides teiste isikutega vähemalt
kahemeetrist vahemaad. Muudatuste kohaselt peab teenuse osutaja tagama, et
meelelahutusteenuse osutamise kohas viibivad ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00 üksnes
teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud
isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.
Kehtiv regulatsioon näeb ette, et meelelahutusteenuse osutamise kohas võivad kliendid viibida
alates kella 6.00 kuni 22.00. Samas alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a
(kaasa arvatud) on Harju ja Ida-Viru maakonnas keelatud isikutel viibida ja liikuda
siseruumides meelelahutusteenuse osutamise kohas. Alates 1. veebruarist 2021. a on Harju ja
Ida-Viru maakonnas lubatud viibida meelelahutusteenuse osutamise kohas nn 6+2 reeglit
järgides. Muudes maakondades hakkab nimetatud reegel kehtima alates 3. veebruarist 2021. a
(seni kehtib nn 10+2 reegel).
Korralduse punkti 1 alapunktidega 8 ja 9 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkti 11
sissejuhatav osa ja alapunkt 2 ning täpsustatakse piiranguid avalikel koosolekutel, avalikel
üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel ja kinoseanssidel, kus on
isikutele ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht.
Kehtiv regulatsioon ei näe ette siseruumides toimuvatele statsionaarsete istekohtadega avalikele
koosolekutele ja üritustele ruumi täituvuse piirangut, välja arvatud Harju ja Ida-Viru
maakonnas, kus on kuni 31. jaanuarini 2021. a siseruumides avalike koosolekute ja avalike
ürituste korraldamine keelatud. Muudatuste kohaselt tuleb kogu Eestis statsionaarsete
istekohtadega avalike koosolekute ja avalike ürituste, sealhulgas konverentsid, teatrietendused
ja kinoseansid, korraldamisel tagada ruumi täituvus mitte üle 50%, samuti tuleb tagada klientide
hajutamine statsionaarsete istekohtadega alal. Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb
statsionaarsete istekohtadega alal inimesed paigutada istuma hajutatult, et kokku ei puutuks
inimesed, kes iga päev üksteisega kokku ei puutu.
Väljaspool istekohtadega ala tuleb lähtuda 2+2 reeglist. Piirangut ei kohaldata koos liikuvatele
perekondadele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Õigusselguse huvides reguleerib edaspidi korralduse punkt 11 kõiki statsionaarsete
istekohtadega üritusi, sh avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi. Kehtiva
korralduse kohaselt on punktis 16 käsitletud nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete

istekohtadega avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi. Edaspidi reguleerib
punkt 16 ainult mittestatsionaarsete istekohtadega jumalateenistusi.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 10 ja 11 muudetakse korralduse nr 282 punkti 13 ning
täiendatakse avalike koosolekute korraldamise tingimusi toimumiskohtades, kus ei ole
statsionaarseid istekohti. Kehtiva regulatsiooni kohaselt tuleb mittestatsionaarse istekohaga
toimumiskohas avalikul koosolekul viibimisel ja liikumisel järgida 2+2 reeglit. Korralduse nr
282 punkti 13 alapunkti 1 muudatustega nähakse ette, et mittestatsionaarsete istekohtadeta
ruumis avalikku koosolekut korraldades tuleb koosolekul osalejatele tagada nummerdatud
istekohad ning istumine hajutatult. Väljaspool istumisala võivad jätkuvalt koos viibida ja
liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Sätte eesmärk on
tagada koosolekul osalevate inimeste hajutatus ning nakkusriskide maandamine, samas
võimaldades mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades tegevusi. Ilma osalejatele
tagatud istekohtadeta koosolekute korraldamine ei ole lubatud.
Lisaks täiendatakse korralduse nr 282 punkti 13 uue alapunktiga 41 ning nähakse ette, et
koosoleku korraldaja peab tagama, et koosolekul osalejad ei viibi koosoleku toimumise kohas
ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00. Muudatuse eesmärgiks on tagada erinevatele avalikele
kogunemistele üle Eesti ühetaolised toimumisaja reeglid.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 12 ja 13 muudetakse korralduse nr 282 punkti 15 ning
nähakse ette reeglid avalike ürituste korraldamisele neis ruumides, kus ei ole üritusel osalejatele
tagatud statsionaarseid istekohti. Ka avalike ürituste suhtes hetkel kehtiva regulatsiooni
kohaselt tuleb avalikul üritusel viibimisel ja liikumisel järgida 2+2 reeglit. Korralduse nr 282
punkti 15 alapunkti 1 muudatusega nähakse ette, et ka ilma statsionaarse istekohata avalikul
üritusel tuleb osalejatele tagada nummerdatud istekohad ning istumine hajutatult. Väljaspool
istekohtadega ala võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt
kahemeetrist vahemaad.
Sätte eesmärk on tagada avalikel üritustel osalevate inimeste hajutatus ning nakkusriskide
maandamine, samas võimaldades mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades
tegevusi. Ilma osalejatele tagatud istekohtadeta avalike ürituste siseruumides korraldamine ei
ole lubatud.
Lisaks muudetakse korralduse nr 282 punkti 15 alapunkti 41 ning nähakse ette, et avaliku
ürituste korraldaja peab tagama, et üritusel osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas
ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab avalik üritus lõppema
kl 22.00. Ka selle muudatuse eesmärgiks on tagada erinevatele avalikele kogunemistele üle
Eesti ühetaolised toimumisaja reeglid.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 14−16 muudetakse korralduse nr 282 punkti 16, millega
on ette nähtud avalike jumalateenistuste ja teiste avaliku usuliste talituste läbiviimise
tingimused. Muudatusega ühtlustatakse korralduses läbivalt kasutatud meetmete ja piirangute
ülesehitatust, mille kohaselt on statsionaarsete istekohtadega üritused käsitletud korralduse
punktis 11 ning ilma statsionaarsete istekohtadeta üritused korralduse teistes punktides (nt
avalikud jumalateenistused ja muud avalikud usulised talitused on käsitletud punktis 16).
Muudatustega ühtlustatakse nn 2+2 reegli täitmise kohustust. Korralduse kohaselt tuleb avalike
jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise kohas siseruumides väljaspool

istekohadega ala liikumisel ja viibimisel järgida nn 2+2 reeglit. Ka edaspidi peab olema tagatud
siseruumi kuni 50% täituvus. Avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi võib
siseruumides mittestatsionaarsete istekohtadega alal läbi viia üksnes siis, kui on ette nähtud
nummerdatud istekohad ning isikud istuvad seal hajutatult. Avalikul jumalateenistusel ja teistel
avalikel usulistel talitustel osaleda lubatud inimeste arvu kohta muudatusi ei tehta.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 17 muudetakse korralduse nr 282 alapunkti 17, millega on
ette nähtud tingimused sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele,
huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele välistingimustes. Kehtiva regulatsiooni
kohaselt on eelnimetatud tegevused välistingimustes lubatud, kui rühmas on kuni 25 inimest,
tingimusel, et kokku ei puututa teiste rühmadega.
Muudatuste kohaselt lubatakse välistingimustes sportida, treenida, korraldada huvitegevust,
huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpe, kui rühmas on kuni 50 inimest. Välistingimustes
toimuvatele tegevustele seatud piiranguid leevendatakse, sest välisõhus on viiruse leviku risk
võrreldes siseruumidega väiksem.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 18 ja 19 muudetakse korralduse nr 282 punkti 18, millega
on ette nähtud tingimused sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele,
huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele siseruumides. Kehtiva regulatsiooni
kohaselt võib eelnimetatud tegevusi Harju ja Ida-Viru maakonnas teha ainult kontaktivaba
individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna. Samuti tuleb tagada, et ruumide täituvus ei
oleks rohkem kui 25%, ning tuleb järgida 2+2 reeglit. Muudes maakondades on nimetatud
tegevused siseruumides lubatud rühmapiiranguga kuni 11 isikut, sealhulgas juhendaja, ning
tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Sätte muutmise vajadus tuleneb
asjaolust, mille kohaselt kehtisid kuni 31. jaanuarini 2021. a kahes maakonnas ja ülejäänud
maakondades nimetatud tegevustele erinevad piirangud, kuid maakondades erinevate
piirangute kehtestamine ei ole praegust nakatumispilti arvestades vajalik ega põhjendatud.
Muudatuse kohaselt on kontaktne või Terviseameti hinnangu kohaselt suure riskiga tegevus või
treening lubatud üksnes juhul, kui selles osaleb kaks isikut ja kui hoitakse testiga vähemalt
kahemeetrist vahemaad. Oluline on, et ei puututa kokku teiste gruppidega. välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik
tagada. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste isikutega, kes samas ruumis treenivad
või tegevusi harrastavad.
Sätte eesmärk on vähendada nakkuse ohtu tegevuste puhul, kus selle iseloomu tõttu ollakse
vahetus kontaktis või mille puhul toimub intensiivsem aerosoolide genereerimine. Eelkõige
loetakse nendeks tegevusteks näiteks tantsimist, judot, enesekaitse trenni, laulmist või
puhkpillide mängimist jne. Loetelu spordialadest ja tegevustest, mida loetakse suure riskiga või
kontaktseks tegevuseks, avaldab Terviseamet oma veebilehel.
Juhul, kui tegevuse läbiviimisel puudub osalejate vahel kontakt või kui tegevus on kontaktne,
kuid väikese riskiga, võib osalejate arv rühmas olla kuni 11 isikut, sealhulgas juhendaja, ning
tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või
viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Lisaks või osalejate arv rühmas olla 11 isikut ka võistkondlikel aladel, kus esineb juhuslik

kontakt ning mille riskiaste on mõnevõrra suurem kui kontaktivabadel spordialadel, kuid mitte
samaväärne kontaktsete spordialadega. Need alad loetakse väikese riskiga alade hulka juhul,
kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed, sh treeningule eelnevad ja
järgnevad tegevused, milleks on näiteks ruumide ventileerimine, hajutamine, kokku puutuvate
rühmade homogeensus, eri rühmade kokkupuudete vältimine jne, ning neid meetmeid järgitakse
tegevuste käigus. Vastavad meetmed peavad olema kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega
ja kooskõlastatakse Terviseametiga. Juhul kui ilmneb, et riskide maandamise meetmed ei ole
piisavad või neid ei järgita, võib Terviseamet vastava spordiala liigitada suurema riskiga alade
hulka.
Loetelu spordialadest ja tegevustest, mida loetakse väikese riskiga või mittekontaktseks
tegevuseks, avaldab Terviseamet oma veebilehel. Seega nähakse erinevad tingimused ette
sõltuvalt tegevusest. Käesoleva sätte eesmärk on, et kontaktsete või suuremal hulgal aerosoole
genereerivate tegevuste puhul nähakse ette piiravamad tingimused ning lubatakse
maksimaalselt kahe isiku vaheline tegevus või treening, sealhulgas koos juhendajaga, et
maandada võimalikku laiemat nakatumisriski olukorras, kus osaleja on viiruse kandja.
Tegevuse käigus partnerit vahetada ei ole lubatud.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 20 tehakse tehniline muudatus korralduse nr 282 punktis 18
toodud piirangute rakendamise välistuste kohta. Kirjeldatud piiranguid ei kohaldata riikliku
õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja
tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 21 muudetakse korralduse nr 282 punkti 19, millega on ette
nähtud tingimused spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimisele.
Kehtiva regulatsiooni kohaselt võib välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordija liikumisüritustel osaleda (v.a Harju ja Ida-Viru maakonnas), kui on tagatud osalejate arv
rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste
rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud
tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Muudatustega leevendatakse välistingimustes toimuvatele spordivõistlustele ning spordi- ja
liikumisüritustele seatud tingimusi ning nähakse ette, et välistingimustes toimuvatel
spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv
rühmas kuni 50 isikut. Välistingimustes toimuvatele tegevustele seatud piiranguid
leevendatakse, sest välisõhus on viiruse leviku risk võrreldes siseruumidega väike.
Sisetingimustes on spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine jätkuvalt
lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele,
professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele. Meistriliiga võistkondade all mõeldakse käesolevas korralduses ka esiliigat.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 22 ja 23 muudetakse korralduse nr 282 punkti 20, millega
on ette nähtud tingimused muuseumide ja näituseasutuste külastamisele. Muudatustega

täpsustatakse, et ka muuseumides ja näituseasutustes peab teenuse osutaja tagama
desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Lisaks tunnistatakse kehtetuks muuseumide ja näituseasutuste eksponaatide kasutamisele ja
puhastamisele ettenähtud tingimused, kuna erinevate pindade ja teenuse osutamise vahendite
puhastamise juhised annab teenuse osutajatele Terviseamet.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 24 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punkt 2011,
sest see punkt on kaotanud käesolevaks hetkeks kehtivuse. Tegemist on tehnilise muudatusega.
Sätte sisu on leitav edaspidi korralduse nr 282 eelmistest redaktsioonidest.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 25 ja 26 sätestatakse üleminekuperiood 13 maakonna
suhtes. Kuivõrd käesoleva korraldusega kehtestatakse ühtsed meetmed ja piirangud korralduses
sätestatud tegevustele, siis peab 13 maakonnas jääma piisav aeg uute piirangutega
kohanemiseks. Sätte kohaselt rakendatakse kuni 31. jaanuarini 2021. a kehtinud meetmeid ja
piiranguid Tartu, Pärnu, Lääne-Viru, Viljandi, Rapla, Võru, Saare, Jõgeva, Hiiu, Valga, Põlva,
Lääne ning Järva maakonnas kuni 2. veebruarini 2021. a (kaasa arvatud). Alates 3. veebruarist
2021. a kehtivad üle Eesti ühetaolised meetmed ja piirangud ning seetõttu tunnistatakse punkti
26 kohaselt vastav üleminekuperioodi puudutav säte automaatselt kehtetuks 3. veebruarist
2021. a.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 1. veebruaril
2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 26 jõustub 3. veebruaril 2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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