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, Sotsiaalministeeriumi 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, lõike 5 punkte 1 ja
3 ning lõiget 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, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et
viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning
käte kaudu. Viirus levib kiiremini halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh
vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning
haiglaravi vajaduseks.
Korraldusega nähakse alates 22. veebruarist 2021. a ette täiendavad liikumisvabaduse
piirangud. Üle kogu Eesti kehtestatakse täiendavad liikumisvabaduse piirangud
üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele,
täienduskoolitusele ja täiendõppele, avalikele koosolekutele ning üritustele, avalikele
jumalateenistustele, meelelahutusteenuse osutamisele, toitlustusettevõttes ning saunades,
spaades, veekeskustes ja ujulates viibimisele. Avalike jumalateenistuste, koosolekute ja ürituste
läbiviimise tingimused puudutavad neid teenistusi, koosolekuid ja üritusi, mis toimuvad
ruumides, kus ei ole osalejatele ette nähtud statsionaarseid istekohti, või õues toimuvaid
tegevusi. Nendele avalikele jumalateenistustele, koosolekutele ja üritustele, mis toimuvad
kohtades, kus on osalejatele tagatud statsionaarne istekoht, nagu näiteks kino-, teatri- või
kontserdisaal, kehtivaid tingimusi ei muudeta.
Kehtestatavate piirangute eesmärk on senisest laialdasemalt ja tõhusamalt vähendada
inimestevahelisi kontakte. Vabariigi Valitsust nõustava teadusnõukoja hinnangul peab COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku peatamiseks olema
nakatumiskordaja alla ühe. Nakatumiskordaja ehk R näitab seda, mitut inimest üks inimene
nakatab. Selleks, et nakatumine vähenema hakkaks, peab see kordaja alla ühe langema.
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Teadlaste hinnangul on võimalik nakatumiskordajat alandada, kui inimesed suudavad
omavahelisi kontakte 20% vähendada ning kui suureneb umbes 10% distantsi hoidmine koos
maski kandmisega. 15. veebruari 2021. a seisuga lähenes R 1,2-le ning liigub tõusvas tempos
ülespoole. Terviseameti ja teadusnõukoja hinnangul tõuseb nakatumine lähiajal veelgi.
Piirangute kehtestamisel võetakse arvesse maakondlikke nakkusnäitajaid, kuid samas ka
eesmärki vältida eri piirangutega piirkondade vahel liikuvuse suurendamist, mis toob kaasa
nakkuse kandumise ühest piirkonnast teise. Piirangute kehtestamisel on peetud silmas, et 14
päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis kõrge või tõusmas kõikides maakondades
ning haigestumuse intensiivsus on väga suur ja viiruse levik ulatuslik kogu Eestis. Siinjuures
on praegused piirangud põhjendatud ka seetõttu, et teadmata juhtude osakaal ehk inimeste arv,
kelle puhul on nakatumispaik teadmata, on orienteeruvalt 33% kogu nakatunute hulgast.
Lähtuvalt sellest, et eelnevate nädalate nakatumise stabiliseerumine on pöördunud selgelt
tõusutrendi, haigestumise juurdekasv on 21,2% ning haigestumus on suurtes maakondades, eriti
Harjumaal endiselt kasvutrendis, on põhjendatud täiendavate üle-eestiliste meetmete ja
piirangute kehtestamine. Haigestumuse tõus Harjumaal viitab olulisele üleriigilisele nakatunute
arvu tõusule. Samuti on viimasel nädalal kasvanud hospitaliseeritud isikute arv, mis suurenes
võrreldes eelmise nädalaga 12% võrra. Lähtuvalt sellest on Terviseameti hinnangul
haigestumuse intensiivsus endiselt väga suur ja viiruse levik ulatuslik.
18. veebruari 2021. a seisuga on haiglaravil 502 patsienti, juhitaval hingamisel on 18 patsienti.
Ööpäeva jooksul lisandus 4 surmajuhtumit. Kokku on Eestis surnud 514 koroonaviirusega
nakatunud inimest, neist haiglas 500. Viimase 14 päeva jooksul on tehtud testide seast osutunud
positiivseks kokku 8930 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 671,95.
Maakondlikud nakatumisnäitajad 18. veebruari 2021. a seisuga viimase 14 päeva jooksul
100 000 elaniku kohta on järgmised:
Maakond

14 päeva suhtarv 100 000
elaniku kohta

Saare

1 079,10

Ida-Viru

928,80

Harju

756,99

Võru

731,33

Järva

699,28

Rapla

682,05

Jõgeva

583,64

Pärnu

561,58

Põlva

539,62

Hiiu

526,03
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Lääne-Viru

496,08

Tartu

485,92

Valga

485,75

Viljandi

454,93

Lääne

283,70

Puudub
info

0,00

Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 muudetakse korralduse nr 282 preambulit, kuna
korraldusega nähakse ette avalikuks kasutamiseks mõeldud saunade, spaade, basseinide,
veekeskuste ja ujulate sulgemine.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 täiendatakse korralduse nr 282 punkti 91, mis näeb ette
liikumisvabaduse piirangud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibimisele.
Muudatuse kohaselt nähakse ette, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis tuleb tagada,
et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50%. Ruumi täituvuse puhul tuleb arvestada, et
toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis võib koos viibida ja liikuda kuni kuus isikut,
hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi
ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kuni kuue isiku koos viibimise või liikumise nõue ei kehti
perekondade kohta. 50%-lise nõude kehtestamine toob kaasa selle, et toitlustusettevõte peab
arvestama, et klientidega täidetud tohib olla kuni 50% klientidele ettenähtud põrandapinnast
ning arvestuslikul 50% peab tagama, et erinevate laudkondade vahel oleks vähemalt 2-meetrine
vahe.
Muudatusega kehtestatakse täiendav meede, et oleks tagatud, et eri laudkondades viibivad
isikud ei puutuks kokku ning et toitlustusettevõtetes oleks tagatud võimalikult suur hajutatus,
et kliendid saaksid seal viibida kõige ohutumal viisil. 50% ruumi täituvuse nõue kehtib praegu
kauplustes, meelelahutusteenuse osutamise kohtades ja erinevatele avalikele üritustele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 3 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 10, mis näeb
ette meelelahutusteenuse osutamise tingimused. Muudatuse kohaselt peab meelelahutusteenuse
osutaja tagama, et klientide arv sisetingimustes ei oleks suurem kui 200 inimest ning
välistingimustes 250. Muudatustega meelelahutusteenuse osutamise kohas viibida lubatud
klientide arvu vähendatakse seniselt 250-lt 200-le, samuti lisatakse välistingimustes
meelelahutusteenuse osutamise kohas maksimaalselt viibida lubatud klientide arv. Samuti
lisatakse välistingimustes korraldatud meelelahutusteenuse osutamise ajal ja kohas hajutamise
nõue. Hajutatuse eesmärk on tagada, et isikute vahel oleks turvaline vahemaa. Turvaliseks
vahemaaks loetakse 2 meetrit, võimaluse korral tuleks seda tagada kõigis korralduses nr 282
sätestatud olukordades. Kui nõuet ei ole võimalik tagada, tuleb teha mõistlik pingutus, et
inimesed ei oleks kogunenud ühte kohta. Hajutatuse eesmärk on tagada, et inimesed, kes
tavapäraselt kokku ei puutu, hoiaksid turvalist omavahelist vahemaad. Siseruumides jääb
endiselt kehtima 6+2 reegel.
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Siseruumis asuv meelelahutusteenuse osutamise koht korralduse mõttes on näiteks ööklubi,
keeglisaal, piljardi mängu kohad jms. Välistingimustes hõlmab meelelahutusteenus erinevaid
korraldatud tegevusi, nt rabamatk, tünnisaunad.
Sarnased osalejate arvu piirmäärad kehtestatakse muudatustega erinevatele avalikele üritustele
ja tegevustele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 4 muudetakse korralduse nr 282 punkti 13, millega on ette
nähtud avalike koosolekute pidamise tingimused. Muudatustega vähendatakse siseruumis
toimuval avalikul koosolekul osaleda lubatud inimeste arvu seniselt 250-lt 200-le ning
välistingimustes 500-lt 250-le, ning nähakse ette, et õues tuleb tagada ka osalejate hajutatus.
Hajutatuse eesmärk on tagada, et isikute vahel oleks turvaline vahemaa. Turvaliseks vahemaaks
loetakse 2 meetrit, võimaluse korral tuleks seda tagada kõigis korralduses nr 282 sätestatud
olukordades. Kui nõuet ei ole võimalik tagada, tuleb teha mõistlik pingutus, et inimesed ei oleks
kogunenud ühte kohta.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 5 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 14, mis
reguleerib saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates viibimise tingimusi. Muudatuste
kohaselt ei ole alates 22. veebruarist 2021. a saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates
viibimine üldjuhul lubatud. Spaahotellis viibimist majutusteenuse kasutamise eesmärgil ei
piirata, kuid klientidele peavad jääma suletuks spaa-, veekeskuste, saunade ja basseini alad,
välja arvatud sportimiseks ja treenimiseks käesolevas korralduses kehtestatud tingimustel. Seda
seetõttu, et vähendada inimestevahelisi kontakte, võttes arvesse, et nimetatud asutuste puhul on
tegu kohtadega, kus ei ole võimalik kogu külastuse ajal kanda maski ega hoida vähemalt 2meetrist distantsi. Piirangu kehtestamisel on võetud aluseks ka seda, et läheneval koolivaheaja
perioodil on spaade ja veekeskuste kasutamine suurem, mis suurendab veelgi viiruse leviku
riski.
Lubatud on nimetatud kohtades viibida ka majutusteenuse kasutamiseks või korralduse nr 282
punktis 18 sätestatud tingimustel sportimiseks ja treenimiseks. Individuaalseks ujumiseks kui
sportlikuks tegevuseks on lubatud kasutada neid siseujumisbasseine spordiobjektides, mis on
registreeritud Eesti spordiregistris ja mille siseujumisbasseinil on määratud võistlusradade arv.
Lubatud on ka lastebasseinide kasutamine nimetatud spordiobjektides individuaalseks
tegevuseks, nt laps koos vanemaga või treeneriga.
Samuti ei kohaldata viibimiskeeldu teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja,
töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks
vajalike isikute suhtes, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade ja esiliigade mängijatele, riigi sõjalise
kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, puudega isikute tegevustele, sealhulgas
sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Samuti võivad näiteks üldkasutatavaid saunu kasutada isikud, kellele nende kasutamine on
vältimatult vajalik isikliku hügieeni tagamiseks. Viimase all peetakse silmas kohaliku
omavalitsuse korraldatud sauna või pesemisvõimaluse kasutamise võimalust neile inimestele,
kellel kodus ei ole võimalik isiklikku hügieeni tagada. Eelkõige puudutab see neid isikuid,
kellel puudub pesemisvõimalus.
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Samuti on lubatud viibida avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides,
veekeskustes ja ujulates asuvates toitlustusettevõtte müügi- ja teenindussaalides tingimusel, et
täidetakse punktis 91 nimetatud nõudeid, milleks on 50% täituvus, 6+2 reegel, teenindussaal
peab klientidele olema suletud vahemikus 21.00–06.00, maskikandmine vastavalt korralduses
sätestatud tingimustele ning desinfitseerimisnõuete täitmine.
Samuti võib külastada spaades olevaid teenuseid, nt juuksureid, iluteenindajaid jm, kui
täidetakse punktis 9 teenuse osutaja teenindussaalile sätestatud tingimusi: 2+2 reegel, mask,
50% täituvus ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti juhistele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 6 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 15, millega
on kehtestatud tingimused avalike ürituste läbiviimisele. Muudatustega vähendatakse ka
siseruumis toimuval avalikul üritusel osaleda lubatud inimeste arvu seniselt 250-lt 200-le ning
välistingimustes 500-lt 250-le, õues tuleb tagada ka osalejate hajutatus. Sätte eesmärk on tagada
isikute rühma suuruste ühetaoline rakendamine. Säte ei kohaldu korralduse punkti 7 alusel
avalike ürituste, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste kohta, millele on andnud
Vabariigi Valitsus eriloa, näiteks Tartu Maraton.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 7 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 16, millega
on ette nähtud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise
tingimused. Ka nendele kehtestatakse muude avalike ürituste läbiviimise tingimustega sarnased
tingimused ning vähendatakse avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel
osaleda lubatud inimeste arvu.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 8 muudetakse korralduse nr 282 punkti 17, millega on ette
nähtud tingimused välistingimustes sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele,
huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.
Ka nende tegevuste läbiviimisele kehtestatakse sarnaselt avalike ürituste läbiviimise
tingimustega osalejate arvu piirangud. Õues sportimisel ja treenimisel ning noorsootöö (nt laste
laagrid noorsootöö seaduse mõistes), huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja
täiendõppe läbiviimisel peab olema jätkuvalt tagatud, et isikuid ei oleks rühmas rohkem kui 50
ning isikute koguarv korralduse muudatuse kohaselt ei tohi ületada 250. Tagada tuleb, et kuni
50-inimeselised rühmad ei puutuks kokku teiste rühmadega. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on
välistingimustes sportimine ja treenimine ning noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse,
täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine lubatud, kui osalejate arv rühmas ei ole suurem kui
50 isikut, sealhulgas juhendaja, kuid maksimaalset piirmäära, mitu 50-isikulist rühma võib
kokku olla, ei ole sätestatud.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 9 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 18, millega
on ette nähtud nõuded sisetingimustes sportimisele ja treenimisele ning noorsootöö,
huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisele.
Muudatuse kohaselt on alates 22. veebruarist 2021. a lubatud üksnes individuaaltegevus või
individuaaltreening, sealhulgas juhendajaga või partneriga, ning teiste isikutega tuleb hoida
vähemalt kahemeetrist vahemaad. Seega on alates 22. veebruarist 2021. a lubatud näiteks
treening personaaltreeneriga, aga ka iseseisev sportimine ühe lisanduva isikuga.
Individuaaltegevuseks loetakse ka tegevust kahe inimese vahel, kellest üks on sportlane ja teine
treener. Lähtudes individuaalõppe ja treeningtegevuse põhimõttest on lubatud ka treeningud,
mis toimuvad kahe individuaalsportlase vahel (ilma treenerita). Paarismängud on lubatud ainult
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nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste alla. Nendeks on kuus spordiala:
tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall, rannatennis.
Nimetatud spordialad on rahvusvaheliselt reguleeritud individuaalspordialadena ning nendel
spordialadel võib paarismängul ajal esineda üksnes juhukontakt vastasmängijatega ja seetõttu
on nakkuse risk minimaalne.
Koolituste puhul tähendab see, et teha võib ühe koolitaja ja ühe koolitatavaga koolitusi. Samuti
on lubatud distantsilt, nt video vahendusel treeningute ja tegevuste korraldamine.
Piirangut ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolide nende õpilaste puhul,
kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones ja kes õpivad samas klassis.
Samuti ei kohaldata piirangut koolieelses lasteasutuses, kui tegevust või treeningut viiakse läbi
sama lasteaia rühma lastega, kes iga päev kokku puutuvad. Samuti ei kohaldata piirangut
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri- ja esiliigade mängijatele, riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
Korraldusega nähakse ette, et korralduse nr 282 punktis 18 toodud piiranguid ei kohaldata
puuetega inimeste tegevustele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses,
huvihariduses ning täiendõppel ja täienduskoolitusel, samuti sportimisel ja treenimisel tagatud
järjepidevus, piisav abi ja tugi. Sama põhimõtte kohaselt ei kohaldata piiranguid sotsiaalse ja
tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele. Puudega isik võib muu hulgas olla isik, kellel on
abivajadus, aga kellel puude raskusastet ei ole tuvastatud. Puudega isiku erandit kohaldatakse
nii täisealistele isikutele, kes kas mõne sotsiaalteenuse raames või väljaspool seda tegelevad
huvihariduse või huvitegevusega, kui ka puudega lastele ja noortele. Puudega isikute tegevuste
alla kuulub ja piirangut ei kohaldata Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tegevusele.
Samuti ei kohaldata piirangut koos liikuvate või viibivate perekondade suhtes või juhul, kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Sarnased tingimused sortimisele ja treenimisele ning noorsootöö (nt laste laagrid noorsootöö
seaduse mõistes), huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisele
kehtisid ka detsembris 2020. a, mil COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV2 levik oli Eestis samuti ulatuslik ja kiire.
Terviseameti hinnangul aitavad individuaaltreeningute läbiviimisel nakatumisohtu vähendada
siseruumide piisav ventileerimine/tuulutamine ja ruumide märgpuhastus, treeningute ajaline
planeerimine ja läbiviimine kindlatel kellaaegadel, nii et viiakse miinimumini erinevate
individuaaltreeningutel osalevate isikute kontaktid, ning hügieenireeglite täitmine.
Tegevuste välisel ajal, näiteks üldkasutatavates ruumides, kehtib läbivalt 2+2 reegel. 2+2 reegel
ei kohaldu peredele, kes võivad koos näiteks sportida. Siseruumides tuleb kanda maski. Maski
ei pea kandma, kui maski kandmine ei ole võimalik tervislikel põhjustel, töö või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades. Maski ei pea kandma ka alla 12-aastased
lapsed. Sportimisel või muude tegevuste elluviimisel oleneb maski kandmise kohustus sellest,
millise spordialaga tegeletakse. Spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub,
ei tohiks maske kanda, kuna sellisel juhul on maskid ebahügieenilised, sest märguvad ja see
soodustab mikroorganismide arengut. Küll aga on mask õigustatud nt malemängimisel ja
muudel spordialadel, kus ei toimu intensiivset hingeldamist. WHO soovituse kohta sportimisel
saab täpsemalt lugeda siit: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1319378/retrieve.
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Samuti peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete
täitmine. Huvihariduse ja -tegevuse alla ei kuulu inimeste iseseisev kogunemine näiteks
huvikooli väliselt laulmisega tegelemiseks või käsitööringiks kohalikus rahvamajas. Kuna aga
tegevuse toimumise koha näol on tegemist avaliku siseruumiga, tuleb seal järgida korralduses
avalikule siseruumile kehtestatud reegleid.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 10 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 19, millega
on ette nähtud spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimise tingimused.
Ka spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimisele kehtestatakse sarnaselt muude
avalike ürituste läbiviimise tingimustega osalejate arvu piirangud. Muudatustega nähakse ette,
et välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda
kuni 250 inimest, kes peavad olema mitte rohkem kui 50-isikulistes rühmades. Tagatud peab
olema, et rühmad ei puutu omavahel kokku.
Muudatused ei puuduta spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi, mis on ülekaaluka
ühiskondliku või riikliku huviga üritused ja millel osalejatele vajalikud liikumisvabaduse
piirangud kehtestab Terviseamet. Näiteks ei puuduta muudatused Tartu Maratoni korraldamist,
mis on saanud Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt loa korraldada oma tegevusi teisiti.
Sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad jätkuvalt
osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistri- ja esiliiga võistkonnad,
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja
kandidaadid. Madalama tasemega võistluste, kõigi laste ja noorte võistluste ja
sõpruskohtumiste ning harrastusspordivõistluste ja liikumisürituste korraldamine siseruumides
ei ole lubatud. Tagada tuleb, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50 % ja et kokku ei viibiks
ruumis üle 200 isiku.
Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab
spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on
paljud meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud, Eesti Olümpiakomitee
olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka
välisriigi sportlastele. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb
spordialaliit. Individuaalaladel on võistluste (sealhulgas Eesti meistrivõistluste) korraldamine
lubatud, kui seal osalevad üksnes koondise liikmed või koondise kandidaadid. Selliseks
võistluseks on näiteks koondise katsevõistlus.
Pealtvaatajaid võistlustele ei lubata. Samuti peab ürituse korraldaja tagama, et osalejad ei viibi
ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Ette on nähtud maski kandmise
kohustus siseruumides, mis ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei
ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades
võimalik. WHO soovituste kohaselt ei tohiks maske kanda spordialade või tegevuste puhul, mil
hingamine intensiivistub, kuna sellisel juhul on maskid ebahügieenilised, sest märguvad ja see
soodustab mikroorganismide arengut. Seega ei pea eelnimetatud tingimustel maske kandma
sportlased, küll aga nende treenerid ja sportlasi abistavad töötajad, näiteks massöörid, samuti
kohtunikud ja abikohtunikud.
Kehtima jäävad senised tingimused, et korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
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Siseruumides spordivõistluste ja -ürituste korraldamise tingimusi, õues toimuvate
spordivõistluste ja -ürituste osalejate arvu piirmäära ja võistluse või spordiürituse toimumise
aja piirangut ei kohaldata üldhariduskoolide nende õppijate suhtes, kes võivad käesoleva
korralduse kohaselt viibida õppehoones, ja riigi sõjalise kaitsega ning siseturvalisusega seotud
tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni
teenuse osutamisele. Õues toimuvate spordivõistluste ja -ürituste osalejate arvu piirmäära ja
võistluse või spordiürituse toimumise aja piirangut ei kohaldata ka spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade
mängijatele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 11 täiendatakse korraldust punktiga 2013 ning kehtestatakse
alates 1. märtsist 2021. a kuni 7. märtsini 2021. a (kaasa arvatud) liikumisvabaduse piirangud
üldhariduskoolides viibimisele.
Teadlaste hinnangul võib koolide distantsõppele viimine vähendada (ka juhul, kui alglassid ei
ole distantsõppel) nakatumist ja nakatumiskiirust kuni 20%. Rahvusvaheliste uuringute
kohaselt võib ülikoolide ja koolide sulgemise mõju nakatumiskiirusele olla ka üle 35%1. Samuti
on leitud, et koolide sulgemisel on mõju suremusele kuni 60%2.
2021. aasta seitsmenda nädala seisuga on võrreldes eelnevate nädalatega jätkuvalt kõige enam
rühmaviisilist haigestumist seotud töökohtadega, seejärel lasteasutustega ja oluline osa kolletest
on endiselt hoolekandeasutustes. Laste kõrge haigestumistaseme foonil jätkub rühmaviisiliste
haigestumiste osatähtsuse suurenemine lasteasutustes (eelneval nädalal oli veerand kõigist
kolletest seotud koolide/lasteaedadega, nimetatud nädalal juba üle 30%). 6. nädalal suurenes
haigete arv ka kõikides vanuserühmades, välja arvatud vanemas kui 80-aastaste vanuserühmas.
Eriti märgatavalt suurenes noorte isikute osakaal vanuserühmades 0–9 a (49,7% võrra) ja 10–
19 a (24,6% võrra), mis on seotud laste koolis käimisega.
Kuuendal nädalal tuvastatud juhtudest analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata
1344 juhul ehk 32,2%. Nakkuse said perekonnas 1336 inimest (32,0% üldarvust), tööl 551
(13,2%), mujal 178 (4,3%). Kontakt haigega toimus sõpruskonnas, elukohas, huvitegevusel,
sportimisel, koguduses, üritusel, avaliku teenistuse asutuses, haiglas 90 (2,2%),
hoolekandeasutuses 173 (4,1%), välismaal 80 (1,9%), Kaitseväes 47 (1,1%), laste- ja
õppeasutuses 328 (7,8%).
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 1 alusel on nakkushaiguste
epidemioloogilisest levikust tuleneva ohu üle otsustamine Terviseameti pädevuses. Samas
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on õppekorralduse pädevus koolijuhil. Seetõttu peab
koolijuht arvestama distantsõppega kaasnevaid riske. Samuti on soovitav järgida Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhiseid distantsõppe korraldamise kohta. Kõige olulisem distantsõppe
Jan M. Brauner, Sören Minderman, Mrinank Sharm, David Johnston, John Salvatier, Tomá Gaven iak, Anna B. Stephenson,
Gavin Leech, George Altman, Vladimir Mikulik, Alexander John Norman, Joshua Teperowski Monrad, Tamay Besiroglu,
Hong Ge,Meghan A. Hartwick, Yee Whye Teh, Leonid Chindelevitch, Yarin Gal, Jan Kulveit 2020 Inferring the
effectiveness of government interventions against COVID-19
1

Nils Haug, Lukas Geyrhofer, Alessandro Londei, Elma Dervic, Amélie Desvars-Larrive, Vittorio Loreto, Beate Pinior,
Stefan Thurner & Peter Klimek 2020 Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions
2
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korraldamise puhul on, et õpilased saavad juhendatud õpet. Haridus- ja Teadusministeerium on
avaldanud distantsõppe korraldamise juhised oma veebilehel.
Terviseameti andmetel on oluliseks koolidega seotud leviku riskiks lisaks laste seas
nakatumisele ka haigena tööl käivad õpetajad. Kui haigestunud õpetaja osaleb koolitöös, siis
nakatub hinnanguliselt viis või rohkem õpilast ühe klassi kohta ja mitmes klassis korraga, lisaks
teised õpetajad, kes võisid viibida haigestunuga samas õpetajate toas. Kui klassis on viibinud
haigestunud õpilane, siis olenevalt olukorrast haigestub temaga kokkupuute tõttu keskmiselt
1−2 õpilast. Arvestades kogu Eesti jätkuvalt kõrgeid nakatumisnäitajaid, on üldhariduskoolides
viibimisele täiendavate tähtajaliste liikumisvabaduse piirangute kehtestamine põhjendatud.
Klassiruumis ei ole üldjuhul võimalik tagada hajutatuse nõudeid ning paljude õpilaste
pikaajalisel viibimisel samades siseruumides on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 ülekandumise risk suur. Põhikooli II ja III kooliastme ning gümnaasiumiastme
õpilased suudavad töötada iseseisvalt ja digitaalõppe võimalusi kasutades. Selle vanuserühma
õpilaste puhul on ka risk haigestuda suurem kui 1. –4. klassi (algklasside) õpilaste puhul, kuna
õpilastel puudub üldjuhul üks kindel klassiruum koolimajas, erinevalt algklasside õpilastest ehk
et õpilased vahetavad õppepäeva jooksul korduvalt klassiruumi. Samuti tegelevad nende
õpilastega vahetus õppe- ja kasvatustöös erinevad õpetajad, erinevalt algklasside õpilastest,
kellel on üks kindel klassiõpetaja.
Korralduse kohaselt on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide õppehoonetes,
mida kasutatakse õppetegevuseks. Erand on tehtud 1. –4. klassi õpilaste suhtes, kellel on lubatud
viibida ja liikuda üldhariduskoolide õppehoonetes. Nimetatud klasside õpilastel on lubatud
õppehoones viibida, kuna nende õppetegevus on pea täies ulatuses klassipõhine, mis aitab
vältida nakkuse leviku ohtu. Lisaks on nimetatud klasside õpilaste õppetöö metoodiliselt ja
sisuliselt selline, mis vajab kontaktkohtumisi, ning nimetatud klasside õpilastel on kogu
koolipäeva ulatuses vaja täiskasvanu toetust. Distantsõppe korral peaks lisaks lastele kodus
samal perioodil olema ka vanemad, mh eesliinitöötajad. Samuti on selline tegevus lubatud 1. –
12. klassi õppijatel, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või kes sooritavad praktilist õpet, eksameid või
teste või kes osalevad olümpiaadidel. Konsultatsioonide all peetakse silmas eelkõige
individuaalset õpet koos õpetajaga. Õppehooned on korralduse mõistes vaid õppetegevuseks
kasutatavad ruumid. Nii näiteks ei kohaldu punktis toodud liikumisvabaduse piirang kooliga
samas hoones olevatele ühiselamutele, õpilaskodudele jne.
Korraldusega nähakse ette, et õpperuumis tagatakse tegevuse iseloomu arvesse võttev
hajutamine ning väljaspool õpperuumi võivad viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistest
vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult
võimalik tagada. See tähendab, et väljapool õpperuume kehtib 2+2 reegel. Sätte eesmärk on
tagada õppetöös osalevate inimeste hajutatus vahetunnis, enne või pärast õppepäeva, ning
tagada nakkusriskide maandamine.
Nõue tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine
Terviseameti juhiste kohaselt on erinevatele teenuse osutajatele korralduses kohustuslikuna ette
nähtud. Arvestades seda, et ka üldhariduskoolid on vaadeldavad teenuse osutajatena ning
arvestades COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut, on vajalik
sarnane nõue ette näha ka üldhariduskoolide tarbeks.
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Üldhariduskoolides viibimise ja liikumise piirang kehtib alates 1. märtsist 2021. a, 22.–28.
veebruarini 2021. a on üldhariduskoolides koolivaheaeg.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 22. veebruaril
2021. a, kuna COVID-19 haiguse levik on laiaulatuslik ning selle tõkestamiseks ette nähtud
meetmed tuleb rahvatervise kaitseks ja tervishoiusüsteemi tõrgeteta toimimiseks viivitamata
kehtestada.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Taimar Peterkop
Riigisekretär

19. veebruar 2021. a
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