Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
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.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi 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 punkti 3 ja
lõiget 8.
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. Viirust on võimalik saada nakatunud inimesega
lähikontaktis olles või saastunud pindade ning nt saastunud käte kaudu. Viirus levib kiiremini
halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk
haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Korralduse punktiga 1 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkti 2014 alapunkt 3.
Korralduse punkti 2014 alapunktist 3 jäetakse välja nõue, mille kohaselt spordivõistluse ning
spordi- ja liikumisürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas
ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00. Kuni 2. märtsini 2021. a ei laienenud nimetatud
kellaajaline piirang võistlustele, millel osalesid spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid
ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad. Nimetatud piirang kehtis üksnes
välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, kus osalejate tase
ei olnud kindlaks määratud sportlike tulemuste alusel, ehk kõigile harrastusspordi ja
liikumisharrastuse üritustele.
Alates 3. märtsist 2021. a on sama alapunkti kohaselt lubatud spordivõistlused ning spordi- ja
liikumisüritused ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid
ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad. Samuti on lubatud puudega isikutele,
sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad
spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused. Pealtvaatajad ei ole lubatud. Kuivõrd alates
3. märtsist 2021. a ei ole lubatud enam spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused

harrastajatele ja nendel ei või osaleda pealtvaatajaid, siis puudub vajadus nimetatud piirangu
järele, sest spordivõistluste korraldamine ei too kaasa suuremaid kogunemisi spordivõistluse
eel ega järel.
Spordivõistlustel osalevad sportlased täidavad võistlustel olles oma igapäevaseid tööülesandeid
ning puudub vajadus piirata inimeste tööaega. Samuti ei toimu üldjuhul ajavahemikul 21.00
kuni 06.00 puudega isikutele mõeldud spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi. Nimetatud
kellaajaline piirang takistab võistluste ja ürituste korraldamist professionaalsetele sportlastele,
sest paljudel sportmängude võistluste korraldajatel on varem kokku lepitud juba tele- või
internetiülekannete algusajad ning võistluse toimumispaigad broneeritud. Võistluste
toimumisaega ei ole sageli võimalik muuta, sest võistluspaiga on sageli enne võistlusi
broneerinud mõni teine spordiorganisatsioon. Näiteks korvpalli meistriliiga mängud algavad
kell 19.00, võrkpalli meistriliiga mängud kell 20.00 ning korvpalli VTB Ühisliiga mängud kell
19.00. Kui spordivõistlused algava eelnimetatud aegadel, siis ei ole võimalik tagada osalejate
lahkumine võistluspaigast kella 21.00-ks.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 6. märtsil 2021.
a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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