Vabariigi Valitsus

MÄÄRUS
13. august 2021 nr 82
Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144
„Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmine
Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.
Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) SARS-CoV-2 viiruse leviku korral tagada töökeskkonnas teiste inimestega kokku
puutuvate töötajate nakkusohutus eelkõige läbi töötajate COVID-19 haiguse vastase
vaktsineerimise tagamise, SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või
töötajate testimise SARS-CoV-2 testiga.“;
2) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:
„(22) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 11 nimetatud nakkusohutuse tagamise tõendamiseks
võib tööandja lugeda sobivaks näiteks:
1) tõendi, et töötaja on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180
päeva;
2) tõendi, et töötaja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud
viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks
aasta;
3) tõendi, et töötaja 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,
on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest
või diagnoosi kinnitamise kuupäevast 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 käesoleva lõike punktis 1 sätestatut;
4) tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 RT-PCR testi, mis on tehtud kuni 72 tundi enne tööaja algust;
5) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mis on
tehtud kuni 48 tundi enne tööaja algust.
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(23) Käesolevas määruses nimetatud COVID-19 vastase vaktsineerimise kuuri läbimise järel
loetakse maksimaalse kaitse saabumise ajaks tootja juhistes märgitud aeg.“.
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