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 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Terviseameti,
Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi 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 ning lõikeid 5 ja 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.
Käesoleva korraldusega karmistatakse Soome Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi ning
Eesti Vabariigi vahel liikumise tingimusi, arvestades COVID-19 haiguse laialdast levikut
regioonis, Eesti haiglasüsteemi väga suurt koormust ning sissetoodud juhtumitest põhjustatud
võimalikku lisariski viimasele.
Soome Vabariigist, Läti Vabariigist ja Leedu Vabariigist Eesti Vabariiki saabujatele hakkab
kehtima samasugune kord nagu ülejäänud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni
liikmesriigist, Euroopa Majanduspiirkonnast, Šveitsi Konföderatsioonist, Andorra Vürstiriigist,
Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha Tool) saabujatele
ehk liikumisvabaduse piirangut ega testimist ei kohaldata, juhul kui nende riikide viimase 14
päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete
testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 150-ga või sellest väiksem. Kui viimase 14 päeva
kumulatiivne positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150, siis rakendub
10-päevane liikumisvabaduse piirang, mida on võimalik lühendada kahe COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testiga, mille tulemus on negatiivne. Pärast esimest
negatiivset testi on lubatud täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi ning
osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel.
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Samuti muudetakse õigusselguse eesmärgil kolmandatest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu
rohelises nimekirjas, Eestisse saabumise regulatsiooni sõnastust ja asukohta korralduses.
Korraldusega pikendatakse 9. märtsil 2021. a kehtestatud piiranguid ja meetmeid, mis kehtivad
hetkel 11. aprillini 2021. a. Piirangute ja meetmete jätkamine on tõhus ning proportsionaalne
inimeste elu ja tervise ning rahvatervise ja tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks.
11. märtsil 2021. a jõustusid piirangud, millega piirati täiendavalt sise- ja välistingimustes
sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet.
Samuti piirati spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist. Lisaks jäi kehtima
põhimõte, et isikud ei või viibida ja liikuda avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades,
basseinides, veekeskustes ja ujulates, välja arvatud korralduses sätestatud erandite korral (nt
isiklik hügieen). Avalikele koosolekutele, avalikud üritustele, sealhulgas konverentsidele,
teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, avalikele jumalateenistustele ja teistele
avalikele usulistele talitustele säilitati senised liikumispiirangud. Isikud ei või viibida ja liikuda
siseruumides meelelahutusteenuse osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes.
Piiratud tingimustel võib pidada välistingimustes avalikke koosolekuid, avalikke
jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi ning viibida ja liikuda välistingimustes
vabaõhumuuseumides. Toitlustusettevõtted võivad klientidele toitu üksnes kaasa müüa.
Klientidel on keelatud viibida siseruumides oleva kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte
üldkasutatavas ruumis, välja arvatud korralduses sätestatud erandite puhul. Täiendati piiranguid
teenuste osutamisele. Lisaks täiendati korraldust põhimõttega, et välistingimustes asuvas
avalikus kohas võivad koos viibida kaks isikut, hoides teiste isikutega kahemeetrist vahemaad,
välja arvatud, kui see ei ole mõistlik või kui tegemist on koos liikuva perekonnaga.
Korraldusega pikendatakse ülalnimetatud meetmeid kuni 25. aprillini 2021. a üle kogu Eesti.
Samuti pikendatakse haridusasutuste õppehoonetes viibimise piirangut 25. aprillini 2021. a.
Samas nähakse korraldusega ette nimetatud asukohtades viibimise ja liikumise keelu erand
juhtudel, kui nimetatud kohtades viiakse läbi riiklikult korraldatud immuniseerimist või
vereseaduse alusel vere käitlemist. Erand on vajalik, et täita riikliku immuniseerimiskava
eesmärke kalendervaktsiinide manustamisel, COVID-19 vaktsineerimise laialdaseks
tagamiseks ning piisavate verevarude olemasolu tagamiseks riigis. Erandite rakendamisel tuleb
samas võtta kasutusele viiruse leviku ennetamiseks korralduses toodud meetmeid, nagu
maskikandmine, 2-meetrine distants ning desinfitseerimine.
Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse üleriigiline ulatuslik epideemiline levik ning
haigestumise intensiivsus on väga suur. Ehkki viimasel nädalal on viiruse leviku kiirus
näidanud alanemise märke, on oht koroonaviirusesse nakatuda endiselt väga kõrge.
COVID-19 on inimeselt inimesele leviv haigus ja seega on tal potentsiaal levida kõigis
kohtades, kus on inimestevahelised kontaktid. Kiireks nakkuse leviku pidurdamiseks, mis on
praegust laialdase leviku ja kollete rohkuse olukorda silmas pidades Eestis vajalik, on teiste
riikide praktika kohaselt olnud vaja rangeid ja üldisi piiranguid inimeste liikumisele ja
kogunemisele, nt nagu on kehtestatud Saksamaal, Suurbritannias, Hispaanias, Iirimaal ja
Leedus. Näiteks Soome Vabariigis on epidemioloogiline olukord parem, kuid seal rakendatakse
liikumispiiranguid, mis on võrreldes käesoleva korraldusega märksa piiravamad.
Eestis on praegu nakkuse levik niivõrd laialdane ja ulatuslik, et valdkondlike või regionaalsete
piirangute mõju ei ole tõenäoliselt piisav nakkuse leviku pidurdamiseks muu hulgas ka seetõttu,
et suur hulk inimesi ei ole teadlikud, kust nakkus saadi. Piirangute pikendamisel on peetud
silmas, et 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis kõrge ning haigestumuse
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intensiivsus on väga suur ja viiruse levik ulatuslik kogu Eestis. Samuti on vastav näitaja kõrge
Euroopa Liidu liikmesriikidega võrdluses. Kui Eestis on märgata esimesi stabiliseerimismärke,
siis Euroopa Liidus on viiruse levik kasvufaasis. 31. märtsi 2021. a seisuga on viimase 14 päeva
jooksul tehtud testidest osutunud positiivseks kokku 17 095 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000
elaniku kohta 1286,33. Eelmisel korralduse hindamise ajal 18. märtsil 2021. a oli vastav näitaja
1515,60 ja 4. märtsil 2021. a 1196,79. Seega võib järeldada, et viiruse leviku 2021. aasta
veebruari ja märtsi tõusutrend on hetkel stabiliseerunud kõrgel tasemel.
Nakatumise kõrge tase on Vabariigi Valitsust nõustavate teadlaste hinnangul tõenäoliselt
seotud Eestis leviva SARS-CoV-2 agressiivsema tüvega B1.1.7 ehk UK-mutatsiooniga. UKmutatsiooniga viirustüve levik on Eestis laialdane ja domineeriv (71,5%). Rahvusvaheliselt on
teada, et see viirustüvi on seotud 1,5 korda kõrgema nakatumismääraga võrreldes varasema
tüvega. Seetõttu meetmed, mis tavapäraselt suudaksid tagada R väärtuse 1, tagavad B.1.1.7
puhul R väärtuse 1,5. Seda arvestades ei ole põhjust eeldada, et kehtestatud meetmeid oleks
võimalik leevendada. Samas tuleb arvestada, et sõltumata suuremast levimusest alluvad
nakkavamad tüved varasemate tüvedega samadele meetmetele, nt distantsi hoidmine,
desinfitseerimine jne. Teadusnõukoja hinnangu kohaselt näitab nakatamiskordaja R, et
haigestumine on endiselt laialdane.
Terviseameti hinnangul on tervishoiuasutustes COVID-19 olukord kriitiline. Haiglasse
pöördub üha enam inimesi ja haiglakohtade täituvus kõikide COVID-19 kohtade arvestuses on
üle 70%. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvel. 31. märtsi 2021. a
seisuga on koormus tervishoiuasutustele endiselt väga suur. 31. märtsi 2021. a seisuga tuvastati
viimase ööpäeva jooksul positiivseid teste 1009 ehk 19,44% testide koguarvust. Haiglaravi
vajab 700 patsienti. Juhitaval hingamisel on 48 inimest. Ööpäeva jooksul lisandus 6
surmajuhtumit. Kokku on Eestis alates pandeemia algusest surnud 902 koroonaviirusega
nakatunud inimest. Haiglaravi puudutavad näitajad on valdavalt hetkel halvemad kui 18. märtsil
2021. a.
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti 31.03.2021 seisuga
Maakond
14 päeva suhtarv 100 000 elaniku kohta
Harju
1 762,39
Lääne-Viru
1 573,17
Ida-Viru
1 205,13
Rapla
1 159,79
Lääne
1 032,09
Viljandi
829,70
Saare
807,06
Jõgeva
798,12
Järva
752,30
Hiiu
740,74
Pärnu
562,74
Võru
522,38
Tartu
485,92
Valga
432,56
Põlva
381,39
Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on kogu Eestis jätkuvalt laialdane ning tervishoiusüsteem on
suure surve all. Arvestades, et vanemaealised on suurema tõenäosusega isikud, kes vajavad
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haiglaravi, ning uute tüvede Eestisse saabumise tõttu võib suureneda nakatumiskiirus, on
rakendatavad piirangud põhjendatud ja proportsionaalsed.
Haiglate COVID-voodikohtadest on 31. märtsi 2021. a seisuga hõivatud 71,92%, nendest
intensiivravikohtade hõivatus on 78,30% ja üldravikohtade hõivatus on 70,19%. Arvestada
tuleb, et haiglaravi kohtade arvu on võrreldes 4. märtsiga 2021. a olulisel määral suurendatud.
Hetkel on koguressurss 1097 voodikohta, mis on jaotatud intensiivravikohtade ning
üldravikohtade vahel. 2. märtsil 2021. a oli haiglaravil haiglate edastatud andmete põhjal 555
patsienti, juhitaval hingamisel oli 25 patsienti. 29. märtsil 2021. a on haiglaravil 725 patsienti,
juhitaval hingamisel 51 patsienti.
Lähtuvalt eelnevast on viiruse leviku tõkestamiseks põhjendatud kehtestada ulatuslikud
piirangud inimeste tegevustele üle kogu Eesti.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 1–7 tehakse korralduses nr 282 Eesti Vabariiki
sisenemise järgset eneseisolatsiooni ja sellega seotud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemist puudutavad muudatused.
Tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punkt 11, mis kehtestab eriregulatsiooni
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujatele. Muudatustega jäetakse korralduse
nr 282 punktidest 2 ja 3 välja viide sama korralduse punktile 11.
Korralduse nr 282 punkt 11 näeb ette, et isik, kes ületab riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil
ning saabub Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, peab kuni 72 tundi enne riiki
saabumist olema teinud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi,
mille tulemus on negatiivne, ning peab Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima
oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Juhul, kui isik ei ole teinud kuni 72 tundi enne riiki
saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, peab ta
viivitamata Eestisse saabumise järel selle tegema.
23. detsembril 2020. a kehtestati korraldusega lisapiirangud isikutele, kes saabuvad Eestisse
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, sest viimases oli levinud üks paljudest
koroonaviiruse SARS-CoV-2 mutatsioonidest (B.1.1.7.), mille puhul on eristuv selle genoomis
olev suhteliselt suur mutatsioonide arv (23). Nüüd on aga nimetatud mutatsioon laialt levinud
ka Eesti Vabariigis ja mujal Euroopas ning epidemioloogiline olukord Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigis on märgatavalt paranenud. Vastavalt Euroopa Haiguste Ennetamise ja
Tõrje Keskuse (ECDC) andmetele 2021. a 10. ja 11. nädala kohta on viimase 14 päeva
haigestumus 100 000 inimese kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis 114,7.
Samuti on Terviseameti andmete kohaselt nimetatud COVID-19 tüvi muutunud Eestis
valdavaks. Muudatuste jõustumise järel jäävad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist
saabujatele kehtima samad reeglid mis Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja
Schengeni ala riikidest saabujatele.
Muudetakse seni korralduse punkti 4 alapunktis 12 olnud regulatsiooni asukohta ja nähakse see
ette edaspidi korralduse punkti 2 alapunktis 3, kuhu ta oma sisult paremini sobib. Sisulisi
tingimusi ei muudeta. Isikule kohaldub üldine isolatsioonikohustus ning seda on võimalik
lühendada, kui isik on teinud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi
viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle testi tulemus on olnud negatiivne ning
kordustestimise mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist ja selle testi
tulemus on olnud samuti negatiivne või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks. Kuni
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negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas
viibimiskohas. Senine korralduse sõnastus oli ebatäpne, nõudes nii testi kui ka isolatsiooni.
Sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 3, mis näeb ette, millistel juhtudel võib Eestisse
saabunud isik enne 10-päevase liikumisvabaduse piirangu lõppu lahkuda oma elukohast või
püsivast viibimiskohast.
Korralduse nr 282 punkti 1 kohaselt peab isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise
eesmärgil, Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas
viibimiskohas. Üldreeglina võib Eestisse saabunud isik 10 kalendripäeva jooksul oma elukohast
või püsivast viibimiskohast lahkuda vältimatult vajalikel juhtudel, nt arsti juurde, kui ta hangib
elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et
muul viisil ei ole see võimalik, vältimatult vajalike tööülesannete täitmiseks või vältimatul
perekondlikul sündmusel osalemiseks. Eestisse saabumise järgset isolatsioonikohustust on
võimalik lühendada kahe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testiga,
mille tulemused on negatiivsed. Esimene test tuleb teha kas kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist või vahetult pärast Eestisse saabumist ja teine test mitte varem kui kuuendal päeval
pärast esimese testi tegemist.
Punkti 3 sõnastust ühtlustatakse ülejäänud korralduses isiku terveks tunnistamise kohta tooduga
ning lisatakse uue alapunktina 4 seni osaliselt korralduse nr 282 punkti 4 alapunktis 12 olnud
regulatsioon, mille kohaselt kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu rohelises nimekirjas,
Eestisse töötamise eesmärgil saabuv sportlane, treener ja võistkonna liige, kellel on töösuhe
Eesti meistriliigas osaleva sportmängu klubiga või kes on seotud Eesti koondise tasemel
sportlase igapäevase treeningtegevusega või kes osaleb sportlasena või sportlase meeskonna
liikmena rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt seotud eelnimetatud
spordivõistluse läbiviimisega, võib täita edasilükkamatuid ja vajalikke töökohustusi tööandja
otsusel tingimusel, et ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on
tunnistanud isiku nakkusohutuks. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik
jätkuvalt viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.
Lisaks täiendatakse punkti 3 uue alapunktiga 8, mis näeb Eestisse saabunud isikule ette
võimaluse pöörduda enne 10-kalendripäevase liikumisvabaduse piirangu lõppu tagasi riiki, kust
isik Eestisse saabus.
Käesoleva korraldusega nähakse ette, et Eestisse saabunud isik võib enne korralduse nr 282
punktis 1 nimetatud 10-kalendripäevast liikumisvabaduse piirangu lõppu lahkuda oma
elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta soovib pöörduda vältimatu töötamise, õppimise
või perekondliku sündmuse tõttu tagasi riiki, kust ta Eestisse on saabunud, tingimusel, et isik
on mitte varem kui 72 tundi enne Eestist lahkumist teinud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud
isiku nakkusohutuks. Isik peab elukohast või püsivast viibimiskohast lahkudes järgima
Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud ja kõik muud võimalikke meetmed võimaliku
nakkushaiguse leviku tõkestamiseks (kandma avalikus siseruumis maski, järgima 2+2 reeglit
jms).
Muudatuse eesmärk on võimaldada enne liikumisvabaduse piirangu aja lõppemist tagasi
pöördumine riiki, kus isik Eestisse saabus, et võimaldada ootamatutel asjaoludel oma
liikumisvabaduse perioodi lõpetada. Muudatus on eelkõige vajalik töö- ja õpirände
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võimaldamiseks lähiriikidega, võttes arvesse, et seni Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu
Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel liikumisega seotud eriregulatsioon tunnistatakse kehtetuks.
Seega võimaldab muudatus isikutel, kes ei ole vahetult riiki saabumise järel SARS-CoV-2 testi
teinud, kuid kellel on isolatsiooniperioodi kestel vältimatu töötamise, õppimise või
perekondliku sündmuse tõttu vajadus kiireloomuliselt välisriiki naasta, teha nimetatud test ning
lahkuda riigist.
Õigus täita vältimatult vajalikke tööülesandeid või osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel
pärast esimese COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemist ei
laiene isikule, kes saabub Eestisse kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu rohelises
nimekirjas, töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil.
Punktist 3 jäetakse välja senine alapunkti 7, mis nägi ette kohustuse allkirjastada Terviseameti
juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise kinnitus, millega isik kinnitab punktis 3
nimetatud nõuete täitmise kohustust, kuna korralduses toodud nõuded on kõigile täitmiseks
kohustuslikud, sõltumata kas isik on seda kinnitanud või mitte. Üle riigipiiri tulijatele on
kehtesatatud tervisedeklaratsiooni kohustus Terviseameti poolt korrakaisteseaduse alusel.
Normitehnilistel põhjustel sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 puntki 4 alapunkt 11, kuna
Euroopa Liidu rohelise nimekirjaga seonduv regulatsioon antakse korralduses nr 282
esmakordselt punkti 2 lisatavas uues alapunktis 3.
Korralduse nr 282 punkti 4 alapunkt 12 sõnastatakse õigusselguse eesmärgil uuesti. Punktis 4
on sätestatud loetelu isikutest, kellele ei kohaldata Eestisse saabumise järgset 10kalendripäevast liikumisvabaduse piirangut ning sellega seotud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemise kohustust. Kehtivat regulatsiooni sisuliselt ei
muudeta. Punkti 4 alapunkti 12 uue sõnastuse kohaselt ei pea Eestisse saabumise järel
eneseisolatsiooni jääma ega COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi
tegema isik, kes saabub kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, ja
kui riigi, millest isik saabub ja mille õiguse kohaselt loetakse isikut selle elanikuks või seal
seaduslikult viibivaks, viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 16-ga
või väiksem sellest ja kui selle riigi kohta on eelnimetatud andmed ja selles riigis ei esine kõrge
viiruse leviku oht. Nimetatud andmed avaldab Välisministeerium oma veebilehel. Reegel
kohaldub nii Eesti kodanikele ja elanikele, kes saabuvad Eestisse alapunktis 12 nimetatud
kolmandast riigist, kui ka sellise kolmanda riigi kodanikule ja elanikule. Vabariigi Valitsuse
16. mai 2020. a korraldusega nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ on seoses COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemilise levikuga maailmas, viiruse
Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja uue massilise viirusega nakatumise ennetamiseks välispiiri
ületamine Eestisse sisenemise eesmärgil ajutiselt piiratud ning nimetatud korralduses on
sätestatud loetelu isikutest, kes võivad Eestisse siseneda. Nende kolmandate riikide, mis ei ole
Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, elanikud võivad üldjuhul Eestisse siseneda üksnes siin
töötamiseks või õppimiseks.
Samuti tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punktid 42 ja 45, mis näevad ette
eriregulatsiooni isikutele, kes saabuvad Eesti Vabariiki Läti Vabariigist, Leedu Vabariigist või
Soome Vabariigist.
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Korralduse 282 punkt 42 näeb ette, et Eestisse saabumise järgset 10-päevast liikumisvabaduse
piirangut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute suhtes, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul
viibinud Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Soome Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil
ning saabunud Leedu Vabariigist, Läti Vabariigist või Soome Vabariigist Eesti Vabariiki, juhul
kui nimetatud riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150
ning kui isik on teinud kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne, või on teinud nimetatud testi
viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse
testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.
Korralduse 282 punkt 45 kohaselt ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut ega testimist haiguse
tunnusteta isikute suhtes, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Leedu Vabariigi, Läti
Vabariigi, Soome Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil ning saabunud Leedu Vabariigist,
Läti Vabariigist või Soome Vabariigist Eesti Vabariiki, ning kui isiku Leedu Vabariigist, Läti
Vabariigist või Soome Vabariigist Eesti Vabariiki saabumise eesmärk on töötamine, õppimine,
tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit.
Eriregulatsioon lähiriikidega leebemateks piiranguteks lepiti algselt kokku vastastikkuse
põhimõttel. 15. mail 2020. a allkirjastasid Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi
Välisministeeriumi COVID-19 kriisist tulenevate maantee-, raudtee-, õhu- ja meretranspordi
reisipiirangute tühistamist ning riikidevahelist koostööd COVID-19 kriisi ajal käsitleva
vastastikuse mõistmise memorandumi. Samas epidemioloogilise olukorra halvenedes on Läti
Vabariik, Leedu Vabariik ja Soome Vabariik Eesti Vabariigist saabujatele kehtestanud
lisapiiranguid ja usaldusmeetmeid. Ajavahemikul 11.02.–06.04.2021 on Lätti lubatud siseneda
vaid kiireloomulistel ja olulistel põhjustel, alates 15.01.2021 on pea kõikidel (ka
maismaatranspordi korral, v.a erandid) Lätti sisenejatel kohustus esitada koroonaviiruse SARSCoV-2 sertifikaat negatiivse PCR-testi kohta, mis on tehtud kuni 72 h enne piiriületust. Alates
27.01.2021 võivad Soome Vabariiki siseneda isikud, kellel on Soome Migratsiooniametis
registreeritud elamisõigus; Soomes õppijad; vältimatul perekondlikul põhjusel reisijad (nt
matus, pulm, haigestumine, kohtumine lähisugulasega); ühiskonna toimimise seisukohast
olulist tööd tegevad isikud (sh tervishoiutöötajad tööülesannete täitmisel); muul vältimatul
põhjusel reisivad isikud ja erigrupid. Lisaks peavad kõik, kes saabuvad Soome sadamate kaudu
Helsingis või Vantaa lennujaama kaudu ja kellel ei ole kaasas koroonaviiruse SARS-CoV-2
sertifikaati negatiivse koroonatesti kohta, mis on tehtud viimase 72 h jooksul, tegema testi
sadamas või lennujaamas. Alates 10.03.2021 tuleb kõikidest riikidest, sh Eestist, Leedu
Vabariiki reisijatel esitada koroonaviiruse SARS-CoV-2 sertifikaat 72 h enne riiki sisenemist
tehtud negatiivse PCR-testi kohta. Lisaks testile tuleb jääda 10 päevaks eneseisolatsiooni,
Eestist tulnutele kehtivad rangemad isolatsioonireeglid – ei tohi käia väljas, isolatsioonikohas
tuleb olla üksinda jne.
Korraldusega tunnistatakse korralduse nr 282 punktid 42 ja 45 kehtetuks, mis tähendab, et
Soome Vabariigist, Läti Vabariigist ja Leedu Vabariigist Eesti Vabariiki saabujatele hakkab
kehtima samasugune kord nagu Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist,
Euroopa Majanduspiirkonnast, Šveitsi Konföderatsioonist, Andorra Vürstiriigist, Monaco
Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha Tool) saabujatele ehk
liikumisvabaduse piirangut ega testimist ei kohaldata, juhul kui nende riikide viimase 14 päeva
kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide
arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 150-ga või sellest väiksem. Kui viimase 14 päeva
kumulatiivne positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150, siis rakendub
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10-päevane liikumisvabaduse piirang, mida on korralduse 282 punkti 2 kohaselt võimalik
lühendada kahe PCR-testiga. Vastavalt korralduse 282 punktile 3 on näiteks lubatud pärast
esimest negatiivset PCR-testi täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi ning
osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel.
Muudatus arvestab ka Euroopa Komisjoni poolt 13. oktoobril 2020. a antud ja viimati 28.
jaanuaril 2021. a muudetud nõukogu soovitust 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud
lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel. Vabariigi
Valitsus toetas 28. jaanuari 2021. a istungil EL nõukogu soovituse heakskiitmist. Soovitus
2020/1475 näeb ette, et liikmesriigid peaksid tagama ühtse lähenemise meetmete suhtes, mis
puudutavad piiriülest reisimist liikmesriikide vahel ja reisimist liikmesriikide territooriumidel.
Korralduse nr 282 punktist 43 jäetakse välja viide sama korralduse punktile 42, mille kohaselt
ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut ega testimist haiguse tunnusteta isikute suhtes, kelle
elukoht on Eesti Vabariigis Valga või Läti Vabariigis Valka omavalitsusüksuse
haldusterritooriumil ning kes ületavad Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri,
tingimusel, et isikud ei välju vastavalt Valga ja Valka omavalitsuste haldusterritooriumide
piirest.
Kehtestatud erand on jätkuvalt põhjendatud, et lihtsustada väljakujunenud igapäevast piiriülest
liikumist ühtses haldus- ja majandusruumis. Majanduse toimimiseks ja inimestele
maksimaalselt tavapärase elukorralduse võimaldamiseks on vajalik, et Valga ja Valka elanikel
säiliks võimalus minimaalsete mõistlike takistustega piiriüleselt tööl käia, osaleda
haridusasutuste õppetöös, saada tervishoiuteenust, täita perekondlikke kohustusi jmt juhtudel,
kus koroonaviirusega nakatumise näitajad suurenevad nii Eesti Vabariigis kui ka Läti
Vabariigis. Ka ettenähtud erandi rakendamise järel võetakse riikides viiruse leviku
tõkestamiseks asjakohaseid meetmeid, sealhulgas laialdane testimine, haigete isoleerimine jne.
Oluline on, et inimesed rakendavad sel juhul tavapäraseid ettevaatusabinõusid nagu käte
hügieen, füüsilise distantsi hoidmine ja vajaduse korral näomaski kasutamine. Muudatusega
kehtestatav erand on põhjendatud, sest nakkuse levik on mõlemas erisusega hõlmatud
piirkonnas ühetaoline.
Samaväärne erand Valga ja Valka alalistele elanikele sisaldub ka Läti Vabariigi ministrite
kabineti määruses „Epidemioloogilised ohutusmeetmed COVID-19 haigust põhjustava
nakkuse leviku piiramiseks“, mistõttu on praegu ühepoolselt võimalik Läti Vabariigis
nimetatud erisust kasutada. Eesti Vabariigis samaväärse erandi säilitamine tagab ühetaolise ja
võrdse kohtlemise Valga ja Valka elanikele Eesti Vabariigis ja Läti Vabariigis.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 8-10 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punktide 2013
ja 2014 sissejuhatavad lauseosad ning asendatakse mõlemas punktis kuupäev „11. aprill 2021.
a“ kuupäevaga „25. aprill 2021. a“. Piirangud ja meetmed, mis kehtestati Vabariigi Valitsuse
9. märtsi 2021. a korraldusega nr 111, jäävad kehtima. Käesoleva korraldusega täpsustatakse
näiteks toitlustamisettevõtetes viibimise ja liikumise nõudeid. Korralduse nr 111 eelnõu ja
seletuskiri on leitav kriis.ee veebilehel1.
Praktikas tekkinud küsimuste lahendamiseks täpsustab Vabariigi Valitsus 9. märtsi 2021. a
korralduse selgitusi. Ülejäänud tõlgendused ja seletuskirja osad jäävad kehtima selliselt, mis
kehtestati Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2021. a otsusega.
1

https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
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Korralduse punkti 2014 alapunkt 4 sätestab tingimused avalikuks kasutamiseks mõeldud
saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates viibimiseks. Selle alapunkti eesmärk
on piirata avalike saunade, spaade, ujulate vmt kasutamist, välja arvatud nimetatud alapunktis
sätestatud erandlikud juhud. Kui hoone või ruumid on ehitatud ujulaks, spaaks, saunamajaks
vmt, siis ei ole sellise teenuse osutamine lubatud sõltumata sellest, kas tegu on eraviisilise
üritusega või erinevad rühmad kasutavad sauna kordamööda, sest viiruse leviku risk on endiselt
kõrge.
Praktikas on tekkinud ekslik arusaam, et kui sauna saabub rühm isikuid, kes ei puutu teiste
isikutega kokku, on sauna kasutamine (teenuse osutamine) endiselt lubatud. Korralduse tekst
sellist käsitlust ei toeta ning sätestab konkreetselt, et isikud ei või viibida ja liikuda avalikuks
kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Säte on
olemuselt imperatiivne. Käesoleva tõlgenduse andmine on vajalik sellise eksliku arusaama
ümberlükkamiseks. Seetõttu ei ole lubatud privaatsaunade jmt teenuse osutamine või selle
võimaldamine.
Alapunktis 8 täpsustatakse toitlustusettevõtetes viibimist ja liikumise nõudeid.
Välistingimustes asuval müügi- või teenindusalal võib viibida ja liikuda, kui teenuse osutaja
tagab, et kliendid ei tarbi kohapeal toitu ega jooki. Muudatus on vajalik praktikas tekkinud
küsimuste lahendamiseks. Vabariigi Valitsuse korralduse nr 111 eesmärk nimetatud piirangut
kehtestades oli, et kliendid ei tarbiks näiteks väliterrassidel või teenuse osutaja õuealal pinkidel
ja laudade ääres toitlustusasutusest tellitud sööki ja jooki. Seetõttu ei tohi toitlustusettevõtted
luua selliseid tingimusi, eelkõige välialale paigutada pinke ega laudu, mis on mõeldud toidu
tarbimiseks. Väliterrassidel ei ole teenuse osutamine lubatud.
Kehtiv sõnastus ütleb, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal ei ole lubatud viibida, välja
arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Muudel põhjustel ei ole
lubatud klientidel toitlustusettevõttes viibida ega liikuda. Toidu kaasaostmiseks võib
toitlustusettevõtte õuealal viibida, kuid tagatud peab olema isikute hajutamine.
Selgitust vajavad muu hulgas mitteavaliku toitlustamise põhimõtted. Näiteks töökohtades
asuvad toitlustusettevõtted, mis pakuvad toitlustust üksnes kindlate isikute rühmale (asutuse
töötajatele). Sellised toitlustajad peaksid soovituslikult järgima hajutatust, pakkuma võimaluse
korral kaasamüüki jne. Samuti juhul, kui kooli õppekavajärgse praktilise õppe käigus
valmistatakse toitu, siis võib seda edasi teha. Piirangute kehtestamisel jäeti majutusasutustele
alles võimalus serveerida toitu numbrituppa eesmärgiga, et olukorras, kus toitlustuskohad on
suletud, oleks majutusteenuse (st ööbimisega kliendid) kasutajatel võimalik saada mingilgi
kujul toitlustust. Selline tegevus, mis sisuliselt kolib restorani tegevuse üle numbritubadesse
(privaatrestoranid), ei ole korraldusega kooskõlas.
Alapunktides 9 ja 10 on sätestatud piirangud ja meetmed kauplemisele. Praktikas tekkinud
probleemide lahendamiseks täpsustab Vabariigi Valitsus käesoleva korraldusega 9. märtsi
2021. a korralduse selgitusi.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus annab Vabariigi Valitsusele õiguse kehtestada
nakkushaiguste leviku tõkestamiseks volitused piirangute ja meetmete kehtestamiseks.
Tegemist on seadusest tuleneva õigusliku alusega, piirangute ja meetmete sisu ning taotletavad
eesmärgid avatakse käesoleva korraldusega. Kuivõrd toidukaupluse mõistet ei ole õigusaktis
täpsustatud, tuleb see avada korralduse ja seletuskirja kaudu. See on vajalik selleks, et oleks
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tagatud õiguslik stabiilsus ja selge määratlus ettevõtjate seas. Vastasel juhul tekiks olukord, kus
iga kaubandusettevõte defineerib ennast näiteks toidupoeks, et nendele piirangud ja meetmed
ei kohalduks. Selline olukord muudab seadusandja antud õiguse kehtestada piiranguid ja
meetmeid sisutühjaks.
Korralduses sätestatud kauplemise nõuete täitmisel tuleb lähtuda reeglist, et toidukaupade
müük pidi toidukaupluses enne 9. märtsi 2021. a piirangute kehtestamist moodustama vähemalt
51% käibest. Käesoleva korralduse kohaselt loetakse toidukaupadeks kaupu, mida on vaja
igapäevaseks äraelamiseks, näiteks piimatooted, pagaritooted, liha, köögiviljad või muud
toiduained, millest iga päev toitutakse. Kui nimetatud kaupluses müüakse teisi kaupu, siis peab
näiteks muude tööstuskaupade müük toimuma sama toidukaupluse juriidilise isiku kaudu ning
ei tohi moodustada eraldiseisvat juriidilist isikut, kelle kaudu tööstuskaupu müüakse. Sellisel
juhul on tegemist eraldiseisva kauplusega ning seal tuleks piirata isikute viibimist teiste
kauplustega sarnastel alustel. Kui toidupoe müügi enamik käibest tekkis toitude ja jookide
müügist ning muu hulgas olid müügil tööstuskaubad, näiteks riided, kosmeetika või muu kaup,
siis võivad sellised toidukauplused olla avatud isegi juhul, kui kauba sortiment on jaotatud
kahele korrusele.
Eesmärk on tagada tavapärane toidukaupluste toimimine, kus seni oli võimalik toidukauplusest
osta teatud liiki tööstuskaupu, mis ei moodustanud olulist osa käibest. Kuivõrd isikud vajavad
toidukaupu elamiseks, siis on mõistlik, et kõik ostud tehakse ühest kauplusest ning näiteks
tööstuskaupade ostmiseks ei pea minema järgmisse kauplusse, mis suurendab võimalike
kontaktide hulka. Kaupluses, mille käibes moodustavad toidukaubad vähemalt 51%, on suurem
tootevalik kui mõnes muus kaupluses, kus toidu müük ei ole kaubandusettevõtte põhiline
sissetulekuallikas.
Piirangu eesmärk on tagada inimestele senine võimalus soetada esmavajalikke kaupu
võimalikult tavapärasel viisil ning vältida erinevate toodete ostu erinevates kauplustes, mis
suurendab kontaktide arvu. Kui tõepoolest on mõnes kaupluses müügil piimatooted, siis kogu
vajaminevat toitu ei pruugi sellest kauplusest saada. Korraldusega ei ole kehtestatud mitte
kaupade loetelu, vaid kaupluste loetelu, mis võivad olla avatud. Üksikute toidukaupade loetelu
võib viia ebaloogilise tulemuseni, kus kõikide isikute toitumisharjumusi ei ole võimalik
kirjeldada. Analoogia teel ei ole võimalik toidukaupluste mõistet laiendada. Näiteks, kui senine
turundusstrateegia, müüdud kaupade käive ning kaupluse kontseptsioon viitab
ehitusmaterjalide müügile, siis ole tegemist ülalnimetatud toidukauplusega. Käesoleva
korralduse eesmärk on vähendada isikute kontaktide hulka tulenevalt keerulisest
epidemioloogilisest olukorrast.
Kui kaupluse senine kontseptsioon, müügi käive või turundusstrateegia viitas enne piirangute
kehtestamist muule kauplusele kui toidukauplus, siis annab see tarbijatele vale signaali ning
õigustatud ootuse muude kaupade ostmiseks. Keerulises epidemioloogilises olukorras ja
tervishoiukriisis on sisetingimustes võimalik liikuda üksnes eluks vajalikes kauplustes.
Kõikidel sellistel kauplustel, mis ei ole näiteks käesoleva korralduse tähenduses
toidukauplused, on võimalik jätkata oma tegevust korralduses kirjeldatud välistingimustes.
Valdavalt on väga suur osa kaubandusettevõtjaid nimetatud põhimõtteid täitnud ning praktikas
on tekkinud üksikud erandjuhtumid, mille korral vajab nimetatud põhimõte lisaselgitust ja mis
on tekitanud turuosalistes segadust ning võimalikke konkurentsieeliseid. Praktikas on näiteks
ehituspoodidel olemas e-pood, kust tellitud kauba saab kätte välistingimustel avatud
väljastuspunktist või välisukse kaudu.
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Alapunkt 11 sätestab tingimused teenuste osutamiseks. Praktikas tekkinud probleemide
lahendamiseks täpsustab Vabariigi Valitsus käesoleva korraldusega 9. märtsil 2021. a
korralduse selgitusi. Teenuste tagamine peab olema võimalik, et korraldada igapäevaelu
toimimine. Kui kaupluste sulgemise puhul on võimalik kasutada e-kaubanduse korras müüki,
siis teenuste osutamist teisiti korralda ei saa. Teenused (asjade parandus, remont, võtmete
valmistamine, finantsteenused jm) peavad olema avatud inimestele igapäevaelu toimimiseks.
Enamik teenustest on võimalik tagada lühiajalise kokkupuute kaudu. Pikemaajalist kontakti
eeldava teenuse (nt juuksur) osutamisel on võimalik inimestevahelist kontakti vähendada
hajutamise ja klientide kellaajalise registreerimise kaudu.
Teenuse osutaja teenindussaalide all mõeldakse käesolevas korralduses näiteks postkontoreid,
pakiautomaatide väljastuspunkte, pangakontoreid, ilu- ja juuksurisalonge, kingsepa- ja
kellassepatöökodasid, jalgrattaparandusi, autoremonditöökodasid, rehvivahetuspunkte jne,
millele ei kohaldata korralduses sätestatud kaupluse müügisaalile ettenähtud tingimusi.
Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse ka mobiili/arvutite jm tehnika
parandamise teenust. Teenuse osutajana ei käsitata käesoleva korralduse mõistes kauplusi, kus
on erinevad teenused integreeritud, näiteks lillepood, mis pakub pakkimisteenust. Kui enne 9.
märtsi 2021. a kehtestatud piirangute käive moodustas üle 51% kaupade müügist, siis on
tegemist kauplusega, kellele kohaldatakse alapunktides 9 ja 10 sätestatud tingimusi.
Kui ettevõtja oli enne käesolevaid piiranguid defineerinud end ainult teenuse pakkujana ning
seda saab kinnitada ka vastava müügikäibe alusel (nt juuksur, kellassepp, kingsepp), siis ta võib
oma teenust edasi pakkuda. Seega tuleb vaadata ettevõtte peamist käibeallikat ning selle järgi
ennast defineerida. Kui tegemist on telekommunikatsiooniettevõtte esindusega, siis võib see ka
kaupa müüa. See erand tuleneb korralduse nr 282 punkti 2014 alapunktist 10. Kui interneti- või
telefoniteenuse osutamiseks on vaja müüa telefone, ruutereid või muid tehnilisi vahendeid, siis
on see lubatud.
Teenuse osutamisel tuleb samuti lähtuda mõistlikkusest, sest üldjuhul on teenuse osutamise
käigus vaja kaupa müüa, et teenust osutada, või on kauba müük teenuse loomupärane osa.
Seetõttu võib näiteks kellassepp vahetada kellal patarei ja selle eest tasu küsida. Kui
mobiiliparanduse käigus selgub, et mõistlikum on uus telefon osta, siis on see lubatud.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 11 sätestatakse Terviseameti ettepanekul, et korralduses
sätestatud piiranguid ei kohaldata isikute viibimisele ja liikumisele haridusasutustes ja teistes
asukohtades, kui viiakse läbi riiklikult korraldatud immuniseerimist või kui korraldatakse
vereseaduse alusel vere käitlemist. Korraldaja peab tagama punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete
täitmise ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt. Sätte eesmärk on võimaldada õppehoonetes teha ettenähtud
kalendervaktsineerimist ning näiteks kogukonnakeskustes (spordihallides, rahvamajades või
kultuurimajades) immuniseerimist (vaktsineerimist) haiguste leviku tõkestamiseks.
Kuivõrd haridusasutustes viibimisele ja liikumisele on käesolevas korralduses sätestatud
piiranguid, siis sätestatakse erand immuniseerimiseks või näiteks vere loovutamiseks. Samuti
võimaldab säte eelkõige valla rahvamajas või kultuuriasutuses nimetatud tegevusi läbi viia.
Sätte eesmärk on tagada võimaldada immuniseerimine võimalikult kodulähedases asukohas,
kui nimetatud tegevusi on mõistlikum selliselt vastavates piirkondades korraldada. 2020. aastal
on võrreldes 2019. aastaga hõlmatus immuniseerimisega koolilastel langenud.
Immuniseerimiskava vaktsineerimisega hõlmatuse säilitamine COVID-19 leviku tingimustes
on äärmiselt oluline. Tekib oht, et vaktsiinvälditav haigus hakkab vaktsineerimisega hõlmatuse
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langedes levima ja uuesti ohvreid nõudma. Paljud vaktsiinvälditavad haigused on COVID-19st suurema levikupotentsiaaliga ja raskemate tagajärgedega, nt leetrid on 6–9 korda suurema
levikupotentsiaaliga kui COVID-19.
COVID-19 näitas, kui kiiresti võib levida haigus immuniseerimata ühiskonnas.
Vaktsiinvälditavate haiguste puhangud COVID-19 epideemia ajal oleks lisakoormuseks
tervishoiusüsteemile, täiendavaks stressifaktoriks Eesti elanikkonnale ning riskifaktoriks Eesti
majandusele ja riigi toimepidevusele.
Nakkusohutuse miinimumnõuded vaktsineerimisteenuse teostamisel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaktsineerimisi teevad vaid vaktsineeritud ja terved tervishoiutöötajad.
Vaktsineerimisele kutsutakse vaid terveid (st ägeda respiratoorse haiguse sümptomiteta)
isikuid, kellel ei ole viimase 14 päeva jooksul olnud kontakti COVID-19 haigega.
Isikud tulevad vaktsineerimisele vaktsineerimist korraldava isiku määratud kellaajaks,
et minimeerida ebavajalikke kontakte teiste isikutega.
Protseduuriruumi sisenemisel desinfitseeritakse käed ja pannakse mask ette.
Enne vaktsineerimist mõõdetakse kehatemperatuuri ja hinnatakse terviseseisundit.
Haigustunnustega/vastunäidustustega isikud saadetakse tagasi koju.
Vaktsineerija on varustatud vajalike isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).
Protseduuriruumis on tagatud igapäevane märgkoristus ja tööpindade desinfitseerimine
pärast iga patsiendi lahkumist.
Iga isiku teenindamiseks eraldatakse tavapärasest rohkem aega (temperatuuri
mõõtmine, tervisekontroll, vaktsineerimisjärgne lapse jälgimine 10–15 min, tööpindade
desinfitseerimine, isikukaitsevahendite vahetamine).

Vere käitlemisel, näiteks vere loovutamisel rahvamajades tuleb järgida vereseadusest
tulenevaid nõudeid.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 5. aprillil 2021.
a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Taimar Peterkop
Riigisekretär

1. aprill 2021. a
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