KORRALDUS
28. mai 2021 nr 213
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja
piirangud“ muutmine
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:
1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:
1) sõnastada korralduse preambul järgmiselt:
„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punktide 1–3 ja 5 ja lõigete 5 ja 6
alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8 kehtestada järgmised piirangud:“;
2) sõnastada punkt 61 järgmiselt:
„61. Korralduses nimetatud 10-kalendripäevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise
kohustust ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid ei
kohaldata, kui isik:
1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on ta terveks tunnistanud ning terveks
tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase
vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
3) on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud
vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või
ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse ning sellest, kui
arst on isiku terveks tunnistanud, ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, kui isik
haigestub COVID-19 haigusesse kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist,
kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta alapunktis 1 sätestatut.“;
3) täiendada korraldust punktiga 62 järgmises sõnastuses:
„62. Punktis 61 nimetatud maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele
Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi,
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna
COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19
vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis
nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse
kaitse saabumise kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga lähtutakse maksimaalse
kaitse saabumise puhul käesolevas punktis sätestatud aegadest.“;
4) sõnastada punkt 81 järgmiselt:
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„81. Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Piirang ei kehti koos
liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult
võimalik tagada. Avalik siseruum käesoleva korralduse mõttes on ruum, mis on antud
määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või
milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks siseruumiks
ühissõiduk.“;
5) sõnastada punkt 2014 järgmiselt:
„2014. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise
eesmärgil kohaldatakse alates 31. maist 2021. a täiendavalt järgmisi meetmeid ja piiranguid:
1) siseruumides
sportimine,
treenimine,
noorsootöö,
huvitegevus,
huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui
200 isikut kokku. Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%, ning tuleb järgida
punktides 81 ja 82 sätestatud nõudeid. Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Täituvuspiirangut ei kohaldata
rahvusvahelisele kõrge tasemega sporditegevusele ning täiskasvanute Eesti meistri- ja
karikavõistlusega seotud sporditegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele,
riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele,
sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskusele;
2) välistingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui
250 isikut kokku. Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisele kõrge tasemega sporditegevusele ning
täiskasvanute Eesti meistri- ja karikavõistlusega seotud sporditegevusele, spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga
sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute
tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele;
3) välistingimustes spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud, kui on tagatud,
et osalejate arv ei oleks rohkem kui 250 isikut kokku, ja ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei
viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Kui spordivõistluse ning
spordi- ja liikumisürituse iseloomust tulenevalt on vältimatult vajalik pooleliolev tegevus
lõpetada kellaajapiirangust hiljem, peab korraldaja tagama tegevuse lõpetamise 60 minuti
jooksul. Seejuures ei tohi osalejatega seotud sisulised ajakavalised tegevused olla planeeritud
lõppema palju hiljem kui kell 22.00. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
4) spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused, kus osalevad rahvusvahelise kõrge
tasemega võistlusega ning täiskasvanute Eesti meistri- ja karikavõistlusega seotud ja
võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlased, spordialaliidu võistlussüsteemis
võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja
kandidaadid ja puudega isikud või isikud, kellele osutatakse sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooniga seotud teenuseid, on lubatud sisetingimustes üksnes juhul, kui on tagatud
punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, ning osalejate arv kokku ei tohi olla rohkem kui
200 isikut ja välistingimustes mitte rohkem kui 250 isikut. Sisetingimustes tuleb tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
5) isikud võivad viibida ja liikuda sisetingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades,
spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud
nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui
200 isikut ning nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Tagada tuleb

3

desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Välistingimustes võib avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades,
basseinides, veekeskustes ja ujulates viibida ja liikuda, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks
rohkem kui 250 isikut kokku, ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00
kuni 06.00. Lahtiolekuaja ning ruumi täituvuse piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha
omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
6) sisetingimustes avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid,
teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine ning isikute
viibimine ja liikumine avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel on
lubatud, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole
rohkem kui 50% ruumi kohta, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 200 isikut ning nimetatud
kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Kui tegevuse iseloomust tulenevalt on
vältimatult vajalik pooleliolev tegevus lõpetada kellaajapiirangust hiljem, peab korraldaja
tagama tegevuse lõpetamise 60 minuti jooksul. Seejuures ei tohi isikutele mõeldud sisulised
ajakavalised tegevused olla planeeritud lõppema palju hiljem kui kell 22.00. Tagatud peab
olema
desinfitseerimisvahendite
olemasolu
töötajatele
ja
klientidele
ning
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Alapunktis sätestatud
lahtiolekuaja, isikute arvu ja täituvuse piirangut ei kohaldata korraldaja ega läbiviimise või
teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja
hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike
isikute suhtes;
7) välistingimustes avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid,
teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine ning isikute
viibimine ja liikumine avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel on
lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 250 isikut kokku, ning kui
nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Kui tegevuse iseloomust
tulenevalt on vältimatult vajalik pooleliolev tegevus lõpetada kellaajapiirangust hiljem, peab
korraldaja tagama tegevuse lõpetamise 60 minuti jooksul. Seejuures ei tohi isikutele mõeldud
sisulised ajakavalised tegevused olla planeeritud lõppema palju hiljem kui kell 22.00.
Alapunktis sätestatud lahtiolekuaja ja isikute arvu piirangut ei kohaldata korraldaja ega
läbiviimise või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate,
esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
8) isikud võivad viibida ja liikuda sisetingimustes muuseumides ja näituseasutustes, kui on
tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%
ruumi kohta, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 200 isikut ruumi kohta ning nimetatud
kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Sisetingimustes peab olema tagatud
desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Välistingimustes on muuseumides ja näituseasutustes viibimine ja liikumine lubatud,
kui on tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 50% külastajatele ettenähtud territooriumi kohta,
ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Alapunktis
sätestatud lahtiolekuaja, isikute arvu ja täituvuse piirangut ei kohaldata korraldaja ega
läbiviimise või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate,
esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
9) toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal on klientidel lubatud viibida ja
liikuda, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, tagada tuleb
toitlustusettevõtte müügi- või teenindusala mitte rohkem kui 50% täituvuse nõude järgimine
ning et toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei viibita ajavahemikus
kella 22.00 kuni 06.00, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse
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osutamiseks. Välistingimustes asuval müügi- või teenindusalal on klientidel lubatud viibida ja
liikuda, kui on tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 50% müügi- või teenindusala kohta,
ning ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00 viibivad ja liiguvad isikud nimetatud kohas üksnes
toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Sisetingimustes tuleb tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Alapunktis sätestatud toitlustusettevõtte lahtiolekuaja ja täituvuse piiranguid ei
kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja
hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike
isikute suhtes. Samuti ei kohaldata lahtiolekuaja ja täituvuse piiranguid rahvusvahelisel
reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal, rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal
asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile, rahvusvahelise sadama reisiterminali
ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile
ning rahvusvahelist laevaliini teenindava aluse pardal asuvale toitlustusettevõtte müügi- ja
teenindusalale;
10) kliendid võivad siseruumides oleva kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte
üldkasutatavas ruumis viibida ja liikuda, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete
täitmine ning ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%. Alapunktis sätestatud ruumi täituvuse
piirangut ei kohaldata kaubandusettevõtte omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde
tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt;
11) kliendid võivad sisetingimustes teenuse osutaja teenindusalal viibida ja liikuda, kui on
tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine ning ruumi täituvus ei ole rohkem kui
50%. Alapunktis sätestatud ruumi täituvuse piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha
omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Tagatud peab olema
desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.“;
6) sõnastada punkt 2014 järgmiselt:
„2014. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise
eesmärgil kohaldatakse alates 14. juunist 2021. a täiendavalt järgmisi meetmeid ja piiranguid:
1) siseruumides
sportimine,
treenimine,
noorsootöö,
huvitegevus,
huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui
600 isikut kokku. Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%, ning tuleb järgida
punktides 81 ja 82 sätestatud nõudeid. Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Samuti ei kohaldata
täituvuspiirangut rahvusvahelisele kõrge tasemega sporditegevusele ning spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega
seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele;
2) välistingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui
1000 isikut kokku. Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisele kõrge tasemega sporditegevusele,
riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;
3) välistingimustes spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud, kui on tagatud,
et osalejate ja pealtvaatajate arv ei oleks rohkem kui 1000 isikut kokku, ning tagatud peab
olema, et osalejad ja pealtvaatajad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 00.00
kuni 06.00. Alapunktis sätestatud toimumisaja piirangut ei kohaldata rahvusvahelisele kõrge
tasemega spordivõistlusele;
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4) sisetingimustes spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud, kui on tagatud,
et osalejate ja pealtvaatajate arv ei oleks kokku rohkem kui 600 isikut, ruumi täituvus ei oleks
rohkem kui 50% ruumi kohta ning osalejad ja pealtvaatajad ei viibi spordivõistluse ning spordija liikumisürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00, ja tagatud
on punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine. Sisetingimustes tuleb tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Alapunktis sätestatud toimumisaja piirangut ei kohaldata rahvusvahelisele kõrge
tasemega spordivõistlusele;
5) isikud võivad viibida ja liikuda sisetingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades,
spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud
nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui
600 isikut ning nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00. Tagada tuleb
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Välistingimustes võib avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades,
basseinides, veekeskustes ja ujulates viibida ja liikuda tigimusel, et osalejate arv ei oleks
rohkem kui 1000 isikut kokku, ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00
kuni 06.00. Lahtiolekuaja, ruumi täituvuse ja isikute arvu piirangut ei kohaldata teenuse
osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute
ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
6) sisetingimustes avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid,
teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine ning isikute
viibimine ja liikumine avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel on
lubatud, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole
rohkem kui 50% ruumi kohta, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 600 isikut ning nimetatud
kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00. Tagatud peab olema
desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning desinfitseerimisnõuete
täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Alapunktis sätestatud lahtiolekuaja, isikute arvu ja
täituvuse piirangut ei kohaldata korraldaja ega läbiviimise või teenuse osutamise koha omaniku
või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja
selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
7) välistingimustes avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid,
teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine ning isikute
viibimine ja liikumine avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel on
lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 1000 isikut kokku, ning kui
nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00. Alapunktis sätestatud
lahtiolekuaja ja isikute arvu piirangut ei kohaldata korraldaja ega läbiviimise või teenuse
osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde
tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
8) isikud võivad viibida ja liikuda sisetingimustes muuseumides ja näituseasutustes, kui on
tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%
ruumi kohta, osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 600 isikut ruumi kohta ning nimetatud
kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00. Tagatud peab olema
desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Välistingimustes on muuseumides ja näituseasutustes viibimine ja liikumine lubatud,
kui on tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 50% külastajatele ettenähtud territooriumi kohta,
ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00. Alapunktis
sätestatud lahtiolekuaja, isikute arvu ja täituvuse piirangut ei kohaldata korraldaja ega
läbiviimise või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate,
esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute suhtes;
9) toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal on klientidel lubatud viibida ja
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liikuda, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine, samuti tuleb tagada
toitlustusettevõtte müügi- või teenindusala mitte rohkem kui 50% täituvuse nõude järgimine
ning et toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei viibita ajavahemikus
kella 00.00 kuni 06.00, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse
osutamiseks. Välistingimustes asuval toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal on klientidel
lubatud viibida ja liikuda, kui on tagatud, et ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00 viibivad ja
liiguvad isikud nimetatud kohas üksnes toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse
osutamiseks. Sisetingimustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Alapunktis sätestatud
toitlustusettevõtte lahtiolekuaja ja täituvuse piiranguid ei kohaldata teenuse osutamise koha
omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud
isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Samuti ei kohaldata
lahtiolekuaja ja täituvuse piiranguid rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal,
rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal asuvale toitlustusettevõtte müügi- või
teenindussaalile, rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid
asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile ning rahvusvahelist laevaliini teenindava
aluse pardal asuvale toitlustusettevõtte müügi- ja teenindusalale;
10) kliendid võivad siseruumides oleva kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte
üldkasutatavas ruumis viibida ja liikuda, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete
täitmine ning ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%. Alapunktis sätestatud ruumi täituvuse
piirangut ei kohaldata kaubandusettevõtte omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde
tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt;
11) kliendid võivad sisetingimustes teenuse osutaja teenindusalal viibida ja liikuda, kui on
tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine ning ruumi täituvus ei ole rohkem kui 50%.
Alapunktis sätestatud ruumi täituvuse piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku
või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Tagatud peab olema
desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.“;
7) sõnastada punkt 2015 järgmiselt:
„2015. Käesolevas korralduses sätestatud piiranguid ja meetmeid ei kohaldata, kui viiakse läbi
riiklikult korraldatud immuniseerimist või kui korraldatakse vereseaduse alusel vere käitlemist.
Nimetatud tegevused on lubatud, kui on tagatud punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine
ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti
juhiste kohaselt.“.
2. Korraldus jõustub 31. mail 2021. a. Korralduse punkti 1 alapunktid 1–3 jõustuvad 1. juunil
2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 6 jõustub 14. juunil 2021. a.
3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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.
Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise
kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks inimeste õigus
nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti
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avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi
ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse
levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi
saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.
Põhiseadus näeb ette õigused ja vabadused, mille tagamine on samuti riigi kohustus.
Põhiseaduses nimetatud õigusi ja vabadusi on riigil lubatud piirata arvestades õiguse ja
vabaduse olemust ning põhiseaduse enda tingimusi. Näiteks on põhiseaduse § 34 kohaselt
igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt
liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata muu hulgas teiste inimeste
õiguste ja vabaduste kaitseks ja nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. COVID-19 haigust
põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks on õigustatud kohaldada teatud piiranguid. Õigusi ja
vabadusi piirates tuleb leida õiglane tasakaal piirangu eesmärgi ning piirangu ulatuse ja mõju
vahel. Seejuures tuleb arvestada, milline on inimeste võimalus pikemas perspektiivis
realiseerida oma teisi põhiõigusi, nt õigust vabalt liikuda ja tegeleda ettevõtlusega, kui Eestis ei
saada COVID-19 haigust põhjustavat viirust kontrolli alla ning tervishoiuasutused ja -töötajad
on ülekoormatud. Viiruse tõkestamiseks vajalikke proportsionaalseid piiranguid õigustavad
eelnimetatud kaalukad eesmärgid.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lõigete 2, 5 ja 6 alusel ning
arvestades lõiget 8 võib Vabariigi Valitsus kehtestada nakkushaiguse tõrjeks vajalikke
abinõusid siis, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete
ja piirangute kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Selleks peavad
olema täidetud järgmised eeltingimused: tegemist on eriti ohtliku nakkushaiguse või uudse
ohtliku nakkushaigusega, Vabariigi Valitsus on Terviseametilt saanud epidemioloogiliste,
laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel teabe ja soovituse abinõu (kohustus või piirang)
kohta, abinõu on viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalik ehk see peab olema
proportsionaalne ja otstarbekas nõue, abinõu on ajutine ehk ajaliselt piiritletud ning see toob
kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju.
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ on koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatava
COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks kehtestatud erinevad
liikumisvabaduse piirangud ja meetmed, mille eesmärk on vähendada inimestevahelisi kontakte
ning takistada viiruse levikut. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on endiselt laialdane
ning nakatumine ulatuslik.
Korralduses piirangute kehtestamise lähtekohaks on, et SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19
on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil
nakkusohtliku inimesega. Viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles,
hingates sisse viiruse osakesi1 või saastunud pindade ning nt saastunud käte kaudu. Viirus levib
paremini halvasti ventileeritud ja suure inimeste hulgaga siseruumides, kus inimesed viibivad
pikka aega. Arvestada tuleb, et aerosoolid (viiruse osakesed) võivad püsida õhus pikema aja
vältel ning liikuda enam kui 1 meetri kaugusele. Riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem
risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Käesoleva korraldusega muudetakse erinevaid valdkondlikke piiranguid ja meetmeid,
arvestades epidemioloogilist olukorda Eestis, pidades silmas, et märtsis 2021. a oli haiglate
koormus suur ja koroonaviiruse levik epideemiline ning praeguseks on koroonaviiruse leviku
1

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

8

olukord muutunud ja võimaldab teha veelgi leevendusi piirangute ulatuses. Kehtima jäävate
piirangute vajalikkuse hindamise kohustus on Vabariigi Valitsusel korralduse punkti 22
kohaselt iga kahe nädala järel.
2021. a 20. nädala jooksul lisandus Eestis 1465 COVID-19 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise
nädalaga vähenes uute juhtude arv 21,6% võrra. Möödunud nädala jooksul tehti 32 573 testi
(2455 testi 100 000 elaniku kohta), võrreldes üle-eelmise nädalaga püsis testide arv stabiilsena
ning 4,5% tehtud testidest osutus positiivseks. Nn Ühendkuningriigi mutatsiooniga (B.1.1.7)
viirustüve levik on Eestis laialdane ja domineeriv (92% kõikidest uutest nakatunutest). Kokku
on 24. mai 2021. a seisuga Eestis registreeritud 68 nn Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV)
mutatsiooniga (B.1.351) viirustüvega nakatunut, neist 41 on kohalikud juhud. Eestis on
registreeritud ka kuus nn India mutatsiooniga viirustüvega (neist ühel juhul B.617.1 ja viiel
juhul B.1.617.2) nakatunut. Uued tuvastatud India variandid (B.1.617.2) on sisse toodud juhud
Indiast, Saksamaalt ja Venemaalt.
Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse leviku kiirus alanenud ja stabiliseerunud mõõdukalt
kõrgel tasemel ning oht koroonaviirusega nakatuda on endiselt suur. Mais 2021. a on
nakatumise tase stabiliseerinud novembri-detsembri 2020. a tasemele. Samas on haigestumuse
intensiivsus endiselt kogu riigis Terviseameti hinnangu kohaselt kõrge.
Teadusnõukoja hinnangu kohaselt näitab nakatamiskordaja R, et haigestumine on endiselt
laialdane, kuid langustrendis. Eestis on vastav näitaja langenud alla 1, mis tähendab, et
rakendatavad meetmed on tõhusad ja vajalikud, viinud inimestevahelised kontaktid
miinimumini ning uute nakkusjuhtude levik on pidurdumas. Reproduktsiooni alusarv R ehk
nakatumiskordaja püsib üle Eesti 0,86 piires (eelmisel nädalal 0,92).
Korralduse väljatöötamisel on peetud silmas, et 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta
on Eestis suur ning haigestumuse intensiivsus on kõrge. 26. mail 2021. a oli viimase 14 päeva
positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 222,13 ja viimase 7 päeva positiivsete testide
suhtarv 100 000 elaniku kohta 94,7. 12. mail 2021. a oli viimase 14 päeva positiivsete testide
suhtarv 100 000 elaniku kohta 343,57 ning viimase 7 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000
elaniku kohta 312. 28. aprilli 2021. a seisuga oli viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv
100 000 elaniku kohta 422,2. 30. märtsil 2021. a oli vastav näitaja 1364,21. 28. aprillil 2021. a
oli esmaseid positiivseid teste 396 ehk 8,3% testide koguarvust, 12. mail 2021. a oli positiivseid
teste 371 ehk 7,87% testide koguarvust.
Korraldusega pikendatakse piiriületuse järgset eneseisolatsioonist vabastamise perioodi (kuuelt
kuult ühele aastale) läbipõdenutele, vaktsineeritutele ning vaktsineeritud isikutega
võrdsustatutele. Korraldusega tunnistatakse alates 31. maist 2021. a kehtetuks senine avalikes
siseruumides viibimisel ja liikumisel kehtiv nn 2 + 2 reegel ja asendatakse see erinevate
tegevuste läbiviimisel ja ürituste korraldamisel hajutatuse nõudega.
Korraldusega tehakse muudatusi ka 31. mail 2021. a jõustuvates leevendustes ning lubatakse
sportida, treenida, tegeleda huvihariduse, huvitegevuse, noorsootöö, täiendõppe ja
täienduskoolitusega ilma rühmapiiranguta. Rühmapiirangud kaotatakse läbivalt kõikidest
tegevustest. Leevendus tehakse ka ruumi täituvuse nõudes, mis võib muudatuse kohaselt olla
kuni 50%. Samuti on alates 31. maist 2021. a lubatud korraldada sisetingimustes nii kindlaks
määratud istekohtadega kui ka istekohtadeta avalikke koosolekuid ja üritusi. Nimetatud ürituste
korraldamisel peab olema tagatud osalejate hajutatus, kokku võib osaleda kuni 200 inimest,
ruumi täituvuse nõudega 50% ja sulgemisajapiiranguga kell 22.00.
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Alates 14. juunist 2021. a nähakse ette leevendused nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele
tegevustele. Korraldusega muudetakse suurel määral isikute koguarvu, kes ühe tegevusega
samal ajal võivad tegeleda. Sisetingimustes võib ühel ajal osaleda tegevuses või üritusel kokku
600 inimest ning välistingimustes 1000 inimest. Osalevate inimeste piirarvu kehtestamisel on
arvesse võetud Terviseameti hinnagut, mille kohaselt võib alates juuni keskpaigast lubada
sisetingimustes tegevusi kuni 600 osalejaga ning 50% hajutatuse nõudega ning välistingimustes
kuni 1000 osalejaga. Hinnangu andmisel lähtus Terviseamet eeldusest, et sisetingimustes 600
osalejaga ja välistingimustes 1000 osalejaga kogunemisel on osalejate seas hinnanguliselt 2–3
nakatunut (kui 14 päeva haigestumus on 250–300 inimest 100 000 elaniku kohta), millega võib
kaasneda täiendavalt 2–7 sekundaarset nakatumist. Hinnanguliselt kaasneb osalejate arvule
seatud piirarvu leevendamisega juuni keskpaigas nakatunute arvu kasv. 26. mai 2021. a seisuga
on Terviseameti andmete põhjal keskmine nakatunute vanus langenud alla 45. eluaasta,
juunikuu lõpuks on vähemalt 60% üle 50-aastastest inimestest haiguse läbi põdenud või 2
doosiga vaktsineeritud ehk saanud kaitse raskelt haigestumise vastu. Seetõttu hindab
Terviseamet, et kontrollitult piirarvude suurendamisega seotud võimalikul nakatumiste arvu
tõusul ei ole olulist mõju haiglaravi koormusele. Samuti muudetakse tegevustele seatud
kellaajalisi piiranguid.
Erinevatele tegevustele seatud kellaajaliste piirangute eesmärk on ennetada nakkuse levikut
ning vähendada ja lühendada inimestevahelisi võimalikke kontakte. Viiruse leviku
tõkestamiseks kehtestatud meetmeid tuleb vaadelda kogumis ning pidada silmas, et näiteks
avamisajapiirang on inimeste jaoks ühetaoline ega sõltu pakutava teenuse sisust. Piirang lähtub
eeldusest, et kui inimesed tarbivad kultuuri-, spordi-, meelelahutus- ja teisi sarnaseid teenuseid
piiramatu aja jooksul, suureneb võimalus, et kasutatakse pikema aja jooksul mitmeid teenuseid
ning viibitakse erinevates teenuse osutamise kohtades, mis mh võivad asuda erinevates Eesti
piirkondades. Viimane suurendab inimestevaheliste kontaktide arvu ning nakkuse leviku
võimalusi. Seetõttu on kellaajalised piirangud ühe meetmena teiste meetmete kõrval
proportsionaalsed ja vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.
Kui kuni 14. juunini k.a kehtivate piirangute kohaselt on välistingimustes lubatud erinevaid
tegevusi läbi viia, nt sportida ja treenida kuni 250 inimese osalusel, siis alates 14. juunist 2021.
a võib neid tegevusi välistingimustes läbi viia kuni 1000 inimese osavõtul. Sarnased
leevendused puudutavad ka välistingimustes saunade, basseinide ja ujulate kasutamist ning
välistingimustes avalike koosolekute ja ürituste korraldamist. Ka neis tegevustes võib alates 14.
juunist 2021. a osaleda kokku kuni 1000 inimest, välistingimustes korraldatavad koosolekud ja
üritused peavad lõppema kell 00.00, mis on seni lubatust kahe tunni võrra hilisem aeg.
Alates 14. juunist 2021. a võib korraldada spordi- ja liikumisüritusi sisetingimustes, tagades
osalejatevahelise hajutatuse, osalejaid, sh pealtvaatajaid võib üritusel olla kuni 600 ning ruumi
täituvuse nõue on kuni 50%. Välistingimustes on lubatud osalejate, sh pealtvaatajate arv kuni
1000. Nii sise- kui ka välistingimustes toimuvad spordi- ja liikumisüritused peavad lõppema
kell 00.00. Kellaajapiirangut ei rakendata rahvusvahelistel kõrge tasemega
spordivõistlustlustel, sest rahvusvahelised võistlused võivad tulenevalt rahvusvahelise alaliidu
ja telepildi edastaja vahel sõlmitud lepingust lõppeda ka pärast kella 00.00 ning varem sõlmitud
kokkuleppeid ei ole võimalik korraldajal Eestis muuta. Samuti võivad spordivõistlused
tulenevalt oma iseloomust pikeneda, kui sportmängudes lõppeb normaalaeg viigilise seisuga
või mõnel individuaalalal kulub võistlejal distantsi läbimiseks oodatust kauem aega.
Alates 14. juunist 2021. a tehakse leevendusi ka sisetingimustes toimuvatele üritustele ning
toitlustusettevõtte siseruumides kohapeal toidu ja joogi tarbimisele. Siseruumides on lubatud
korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi ning pakkuda meelelahutust tingimusel, et tagatud
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on osalejate hajutamine, tagada tuleb ruumi kuni 50% täituvus ja koosolekul või üritusel võib
osaleda kokku kuni 600 inimest.
Meelelahutusteenuse osutamise kohad on näiteks laste mängutoad, kontserdisaal, ööklubi,
täiskasvanute klubi, kasiino, keegli, piljardi ja bowling’u mängukohad jms. Restoranide,
kohvikute, baaride jms toitlustusettevõtete siseruumides kaotatakse alates 14. juunist 2021. a
laudkondade suurusele kehtestatud piirangud ning alates 14. juunist 2021. a on lubatud
kohapeal toitu ja jooki tarbida tingimusel, et tagatud on ruumi kuni 50% täituvus ning kohapeal
viibitakse toidu ja joogi tarbimiseks kuni kella 00.00. Väliterrassidel on lubatud
toitlustusasutustel kliene teenindada kuni kella 00.00, muid piiranguid toitlustusettevõtetele
välistingimustes ei rakendata.
Leevendused puudutavad ka muuseume ja näituseasutusi. Alates 14. juunist 2021. a võivad
muuseumid ja näituseasutused külastajatele avatud olla varasemast kaks tundi kauem, st kuni
kella 00.00.
Siseruumides toimuvatele tegevustele seatakse piiravamad tingimused, kuna siseruumides on
oht viiruse levimiseks suurem ning seeläbi on nakatumise risk kõrgem. Leevendused võtavad
arvesse ka seda, et kevadel ja suvel on võimalik paljusid tegevusi läbi viia välistingimustes.
Piirangute rakendamine ning teiste piirangute ja meetmete jätkamine, mida käesoleva
korraldusega ei muudeta, on tõhus ning proportsionaalne meede inimeste elu ja tervise ning
rahvatervise ja tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks.
Põhiseaduse § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega.
Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada
piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Proportsionaalsuse põhimõte tuleneb põhiseaduse
§ 11 lausest 2, mille kohaselt õiguste ja vabaduste piirangud peavad olema demokraatlikus
ühiskonnas vajalikud. Praegusel juhul on piirangute ja meetmete kehtestamine avalikes huvides
ja need seatakse üle riigi, mis tähendab, et kõik ettevõtjad ja üksikisikud, keda piirangu
kehtestamine puudutab, on samasuguses olukorras ning kedagi ei kohelda erinevalt.
Põhiseaduse § 31 kohaselt on Eesti kodanikel õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda
tulundusühingutesse ja -liitudesse. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja
korra. Ettevõtlusvabaduse kui vabadusõiguse kaitseala on riivatud, kui avalik võim mõjutab
seda vabadust ebasoodsalt.
Toitlustusettevõtetes, saunades, spaades, veekeskustes, basseinides, ujulates viibimise ja
liikumise piiramine on ettevõtlusvabadusse sekkumine. Põhiseaduse § 31 teine lause annab
seadusandjale volituse ettevõtlusvabadusõiguse piiramiseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seadusega. Ettevõtlusvabaduse piiramiseks piisab igast mõistlikust põhjusest. See põhjus peab
johtuma avalikust huvist või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse vajadusest, olema
kaalukas ja enesestmõistetavalt õiguspärane. Arvestades, et selle vabaduse piiramiseks on alus
seaduses ning legitiimne ja põhjendatud olukord, mis tuleneb avalikust huvist ning teiste isikute
õiguste ja vabaduste kaitse vajadusest, on korralduses sätestatud piirangute ja meetmete
kehtestamine õiguspärane. Inimestevaheliste kontaktide vähendamise eesmärki ei ole võimalik
saavutada tõhusalt muul viisil. Ei ole vahendeid, mis piiraks küll samavõrd inimestevahelisi
kontakte siseruumides ning vähendaks sellest lähtuvat ohtu viiruse levikuks, kuid piiraks vähem
ettevõtjate õigusi.
Korralduses kehtestatud piirangute ja meetmete eesmärk on piirata koroonaviiruse levikut ja
viirusega nakatumist ning kindlustada riigi oluliste funktsioonide toimepidevus. Korralduses
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sätestatud piiranguid ja meetmeid on põhjalikult kaalutud ning otsustatud nende kasuks, mis on
praeguse haiguse leviku kontekstis olemasoleva teabe alusel alternatiivsetest variantidest
tõhusamad. Samuti on hinnatud, et kõnealused piirangud ja meetmed oleksid õiglased ja
proportsionaalsed erinevate põhiõiguste ja -vabaduste koostoimes (nt põhiseaduse §-d 12, 16,
19, 28, 31, 34, 37, 47). See tähendab, et piirangud ja meetmed mõjutavad kogumis kõiki isikuid
avaliku huvi (inimeste elu ja tervise kaitse, riigi toimepidevus) eesmärgil.
Korralduses sätestatud piirangud ja meetmed mõjutavad inimeste, ettevõtete jt tavapäraseid
tegevusi. Epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt tuleb jätkuvalt piirata nt inimeste õigust
tavapärasel viisil, mahus ja kujul minna kohvikusse, poodidesse, spaasse, sportima,
meelelahutusasutusse jms (põhiseaduse § 19 riive). Samuti piiratakse õppimisvõimalusi
(põhiseaduse § 37 riive) ja avalikke kogunemisi (üritused, koosolekud). Piirangud ja meetmed
võivad mõjutada ettevõtete tegevust ja võimalusi maksimaalselt suurt tulu saada (põhiseaduse
§ 31). Põhiõigusi ja -vabadusi piiratakse eesmärgiga kaitsta inimeste elu (põhiseaduse § 16) ja
tervist (põhiseaduse § 28) ning riigi toimepidevust.
Toimepidevus on seotud riskiga, kus suure hulga inimeste, näiteks arstid, politseinikud ja
päästjad, sotsiaaltöötajad, kohtunikud, õpetajad, riigiametnikud või Riigikogu liikmed,
haigestumisel on tuntav mõju avalike teenuste kättesaadavusele ja riigi õiguskorrale. Piiranguid
ja meetmeid luues kaalutakse iga valdkonna puhul, milline on õiglane tasakaal elu, tervise ja
riigi toimepidevuse kaitse ning piiratava õiguse ja vabaduse vahel.
Põhiseaduse § 47 kohaselt on kõigil õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja
koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi
julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse
tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Seega ei ole ka põhiseaduse §-s 47
sätestatud õiguse näol tegemist absoluutse õigusega. Põhjus, miks põhiseaduse § 47 nimetab
eraldi nakkushaiguste leviku tõkestamist, seisneb selles, et nakkushaigused levivad inimeste
seas siis, kui inimesed kohtuvad. Seetõttu on nakkushaiguste leviku tõkestamise üks olulisi ja
põhilisi meetmeid nakkuse levimise takistamisel inimestevahelise lävimise piiramine.
Vabariigi Valitsus on korralduse kehtestamisel kaalunud erinevate ühiskonnarühmade õigusi
ning leidnud mõistliku tasakaalu, mis võimaldab epidemioloogilist olukorda arvestades avada
ühiskonda järjest enam. Vabariigi Valitsus teeb nimetatud kaalutlusotsuseid lähtuvalt
eksperdihinnangutest ning arvestades ühiskondlikke ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid.
Põhjendused meetmete ja piirangute kehtestamise kohta on esitatud korralduses ja seletuskirjas.
Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb NETS § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet.
Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha
maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses
kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib
määrata korduvalt.
Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi
Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks
pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavaks tegemisest.
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Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.
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