Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine
COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende
isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Korralduse eesmärk on ajakohastada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud
piiranguid ja meetmeid.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi,
Terviseameti ja Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Käesoleva korraldusega muudetakse COVID-19 haige lähikontaktse eneseisolatsioonist
vabastuse nõudeid ning ajakohastatakse COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud
piiranguid ja meetmeid, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/953,
millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite
väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID19 pandeemia ajal (edaspidi EL digitaalse COVID-tõendi määrus), ning Euroopa Liidu
Nõukogu soovitust 2021/961, millega muudetakse Euroopa Liidu Nõukogu soovitust
2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19
pandeemiale reageerimisel (edaspidi soovitus 2021/961).
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 muudetakse tingimusi läbipõdenu vabastamisel
karantiinist, juhul kui ta on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega. Muudatusega vabastatakse
karantiinist inimene, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ega ole enam nakkusohtlik, ning
kui diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei
ole möödunud rohkem kui 180 päeva. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on karantiinist vabastatud
läbipõdenu, kelle arst on tunnistanud terveks ning sellest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud.
Tulenevalt soovitusest 2021/961 loetakse edaspidi COVID-19 haiguse läbi põdemise 180päevast tähtaega alates positiivse SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemusest või COVID-19
diagnoosi kinnitamisest. Hetkel arvestatakse isolatsioonivabastuse kehtivuse algust COVID-19
haiguse läbipõdenute puhul alates sellest, kui arst on nad terveks tunnistanud. Muudatusega
viiakse Eestis kehtivad reeglid kooskõlla EL digitaalse COVID-tõendi määruse ja Euroopa
Liidu Nõukogu soovitustega. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi positiivse tulemuse korral
kohaldub isikule Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldus nr 212 „Karantiini kehtestamine
COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega
lähikontaktis olnud isikutele“ ja isik peab viibima karantiinis. Vastavalt EL digitaalse COVIDtõendi määrusele väljastatakse läbipõdemise tõend kõige varem 11 päeva pärast seda kuupäeva,
mil isikule tehti esimest korda koroonaviiruse SARS-CoV-2 test, mis andis positiivse tulemuse.
Seega kuigi vastavalt EL digitaalse COVID-tõendi määrusele on isikul võimalus 11.
kalendripäeval peale positiivse SARS-CoV-2 RT-PCR testi andmist saada COVID-19
läbipõdemist tõendav tõend, ei tähenda see, et pikemalt kestva haigestumise korral võib isik
vabalt ringi liikuda. Isikul on sellisel juhul kohustus viibida karantiinis kuni tervenemiseni.
EL digitaalse COVID-19 tõendi määruse kohaselt väljastatav läbipõdemise tõend eeldab
positiivse RT-PCR testi olemasolu. Samas ei ole kõik COVID-19 haigusjuhud diagnoositud
laboratoorse analüüsi teel, vaid diagnoose on pandud ka kliinilise pildi või epidemioloogilise

seose alusel. Juhul kui isikule ei ole võimalik väljastada digitaalset läbipõdemise tõendit, on
võimalik kasutada arsti väljastatud kinnitust läbipõdemise kohta.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 muudetakse tingimusi vaktsineerituga võrdsustatu
vabastamisel karantiinist, juhul kui ta on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega. Muudatusega
loetakse vaktsineerituga võrdsustatuks inimene, kes 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 kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist
haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ega ole enam
nakkusohtlik ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või diagnoosi kinnitamise
kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on
vaktsineerituga võrdsustatu inimene, kes 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 kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud
COVID-19 haigusesse ning sellest, kui arst on isiku terveks tunnistanud, ei ole möödunud
rohkem kui üks aasta. Muudatusega arvestatakse 1-aastast tähtaega alates positiivsest RT-PCR
testi tulemusest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast. Arvestada tuleb, et ka vaktsineerituga
võrdsustatud isikule, kes haigestub uuesti COVID-19 haigusesse, kohaldatakse haigestumisel
karantiini korraldust ja vastavaid õigusi ja kohustusi.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine.
Korraldus jõustub 19. juulil 2021. a.

