Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega
lähikontaktis olnud isikutele“ muutmise seletuskiri

1. Sissejuhatus
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks karantiinis
viibimise nõuded.
Karantiin on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldusega nr 212 „Karantiini
kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende
isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ (edaspidi korraldus nr 212).
Korraldusega muudetakse lähikontaktsete kohta kehtivat karantiinis viibimise erandi tingimusi.
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 ja § 28 lõike
2 punkti 5 ja lõike 6 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8
sätestatut. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt on
karantiin eriti ohtliku nakkushaiguse haiguskoldest väljapoole leviku vältimiseks või
tõkestamiseks kohaldatav: 1) viibimiskeeld korrakaitseseaduse tähenduses; 2) isikute, kaupade
ja sõidukite teatud territooriumil liikumise või sellelt lahkumise piirang. Vastavalt
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõikele 3 kehtestab Vabariigi Valitsus
karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või
majandusele.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja
Riigikantselei ametnikud.
2. Eelnõu sisu
Üldreeglina peab isik, kes elab koos COVID-19 diagnoosi saanud haigega, viibib püsivalt
temaga samas viibimiskohas või on olnud temaga muul viisil lähikontaktis, püsima oma
elukohas või püsivas viibimiskohas (v.a korralduses toodud erandid, millal võib elu- või
viibimiskohast lahkuda) alates hetkest, millal ta sai või pidi lähikontaktis olemisest teada saama.
Korraldus nr 212 näeb ette erandid, millal lähikontaktne võib oma elukohast või püsivast
viibimiskohast karantiini ajal lahkuda. Erandite kohaldamise tingimusena on ette nähtud, et
lähikontaktne peab siseruumis, kus ta puutub kokku isikutega, kellega ta ei viibi püsivalt samas
elukohas, kandma kaitsemaski või katma nina ja suu (edaspidi mask).
Korralduse punktiga 1 sõnastatakse uuesti korralduse nr 212 preambul ja tunnistatakse
kehtetuks punkt 7. Muudatuse tulemusena ei pea isikud, kes on lähikontaktsed, kandma
siseruumis, kus nad puutuvad kokku isikutega, kellega nad ei viibi püsivalt samas elukohas või
viibimiskohas, kandma maski. COVID-19 haiguse levik on püsinud langustrendis, kehtinud ja
kehtivad piirangud on olnud mõjusad ning suur mõju on vaktsineeritusega hõlmatusel. Maski
kandmise kohustus nakkuse levikut ennetava meetmena ei ole praegu enam sellises ulatuses
eesmärgipärane ja vajalik. Kui maski kandmise kohustus on vajalik nakkuse leviku
tõkestamiseks, on Terviseametil õigus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel
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kehtestada vastav kohustus väiksemale sihtrühmale kui kogu elanikkond. Samuti on
Terviseameti pädevuses lähikontaktsete juhendamine, millistes oludes ja milliseid meetmeid
rakendades on võimalik tagada võimalikult nakkusohutu keskkond. Kehtetuks tunnistatakse ka
punktis 7 sätestatud üldine põhimõte ja kohustus järgida Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti
kehtestatud meetmeid nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Tegemist on üldise põhimõttega,
mida isikud peavad igal juhul järgima, korralduses sätestatuna ei anna see lisandväärtust.
Korralduse nr 212 preambulist jäetakse välja viide nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse
§ 28 lõike 2 punktile 5 ja lõikele 6. Preambuli muutmine on samuti vajalik maski kandmise
kohustuse kehtetuks tunnistamise tõttu.
Muudatused on seotud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19
haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muudatusega, millega alates 2.
juunist 2021. a tunnistatakse avalikes siseruumides maski kandmise kohustus kehtetuks.
Korralduse punktis 2 nähakse ette, et korraldus jõustub 2. juunil 2021. a. Jõustumise aeg on
seotud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muudatusega, millega alates 2. juunist 2021. a
tunnistatakse avalikes siseruumides maski kandmise kohustus kehtetuks.
Korralduse punktis 3 sätestatakse korralduse avaldamise kohustus. Korralduse avaldamise
kohustus on vajalik, et kõik puudutatud isikud oleksid nõuetest teadlikud.
Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on
korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada
korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse
levik, võib määrata korduvalt.
Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide
Vabariigi Valitsusele 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.

Taimar Peterkop
Riigisekretär
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