Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks kehtestasid Vabariigi Valitsus ja eriolukorra juht eriolukorra
meetmed, mille eesmärk oli tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 epideemilist levikut. Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukord lõppes 17. mail 2020.
a.
Eriolukorra lõppedes kehtestas Vabariigi Valitsus liikumisvabaduse ning avalike koosolekute
pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud, mille eesmärk on ennetada ja tõkestada
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi,
Terviseameti 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 (edaspidi NETS) § 28 lõike
6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõiget 8.
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. Kuna koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik on võrreldes teiste
maakondadega kõige suurem Ida-Viru ja Harju maakonnas, nähakse seal ette ulatuslikumad
liikumisvabaduse piirangud kui Eestis tervikuna.
23. detsembri 2020. a seisuga on Eesti COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 545,91. Viimase ööpäevaga
lisandus 5824 testi tulemust, nendest 664 olid positiivsed. Haiglaravil on 371 patsienti, juhitaval
hingamisel on 19 patsienti. Kokku on Eestis koroonaviiruse tagajärjel surnud 187 inimest.
21. detsembri 2020. a seisuga on Terviseameti andmete kohaselt Eestis 16 aktiivset haridusest
alguse saanud kollet (179 nakatunut), 1 aktiivne huviringi kolle (8 nakatunut) ning 9 muu
kontakti kollet (kokku 201 nakatunut). 50. nädalal on tuvastatud 0−9-aastaste vanuserühmas
108 nakatumist (eelneval nädalal 99) ning 10−29-aastaste vanuserühmas 376 nakatumist
(eelneval nädalal 336).
23. detsembri 2020. a seisuga on Ida-Viru maakonna haigestumus 100 000 elaniku kohta
viimasel 14 päeval 1100 ning Harju maakonnas 692,53.

Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on Eestis, eelkõige Ida-Viru ja Harju maakonnas laialdane
ning tervishoiusüsteem eelkõige nendes maakondades on sattunud suure surve alla. Viiruse
leviku tõkestamiseks lisameetmete kehtestamata jätmisega võib suurde ohtu sattuda
tervishoiusüsteemi toimepidevus, eelkõige Ida-Viru ja Harju maakonnas, ning peale plaanilise
ravi ümberkorraldamise tuleb seda ulatuslikult piirama hakata.
Koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku piiramiseks Ida-Viru maakonnas kehtestas Vabariigi
Valitsus 10. detsembril 2020. a ulatuslikumad lisapiirangud ja need on vähendanud viiruse
leviku kiirust selles piirkonnas. Nii näiteks on stabiliseerunud haiglas olevate inimeste arv.
Seetõttu, arvestades muu hulgas Harju maakonnas elavate inimeste hulka, kehtestatakse seal
nakatumise pidurdamiseks sarnaselt Ida-Viru maakonnaga piiranguid, mille eesmärk on
vähendada inimeste omavahelisi igapäevaseid kontakte piiratud ajavahemikul kolme nädala
jooksul alates 28. detsembrist 2020. a.
Ida-Viru maakonnas kehtestatud piirangud säilivad käesoleva korralduse kohaselt põhiosas
endisel kujul koos Harju maakonnale kehtestatavate piirangutega kuni 17. jaanuarini 2021. a.
Piirangud on mõjutanud nakatumist, ent olukord ei ole praeguseks paranenud sedavõrd, et
piiranguid Ida-Viru maakonnas võiks laialdaselt leevendada. Ka ei ole välistatud vajaduse
korral lisameetmete kehtestamine või meetmete pikendamine, kui nakatumisstatistika ei näita
olukorra paranemist.
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 siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk
haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Lähtuvalt sellest, et nakatumise oht on suur eelkõige siseruumides, on põhjendatud Ida-Viru ja
Harju maakonnas siseruumides huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe,
sporditegevuse, samuti meelelahutusteenuste ning avalike ürituste ja avalike koosolekute,
samuti toitlustusettevõtetes kohapeal tarbimise maksimaalne piiramine. Avalikud üritused ja
avalikud koosolekud välistingimustes on lubatud piiratud ulatuses nagu ka välistingimustes
huvitegevus ja sportimine. Samuti suurendab nakkuse leviku ohtu see, et lähenevate pühade
tõttu kasvab eeldatavasti soov külastada jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi,
mistõttu on põhjendatud kehtestada viiruse leviku tõkestamiseks nimetatud talituste
külastamise korral üleriigilised piirangud ruumi maksimaalsele täituvusele sisetingimustes.
Korraldusega nähakse ette täiendavad liikumisvabaduse piirangud Ida-Viru ja Harju
maakonnas ajavahemikul 28. detsembrist 2020. a kuni 17. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud).
Üle kogu Eesti nähakse ette lisapiirangud avalikele jumalateenistustele ja teistele avalikele
usulistele talitustele alates 24. detsembrist 2020. a. Endiselt nähakse ette koolihoones viibimise
keeld (välja arvatud 1. kuni 4. klass) üle kogu Eesti 1. jaanuarist kuni 10. jaanuarini 2021. a.
Samuti kehtestatakse korraldusega lisapiirangud isikutele, kes saabuvad Eestisse
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, kuna viimases on levinud üks paljudest
koroonaviiruse SARS-CoV-2 mutatsioonidest (B.1.1.7.), mille puhul on eristuv selle genoomis
olev suhteliselt suur mutatsioonide arv (23). Nimetatud mutatsioon on enim levinud Inglismaa
kaguosas, kus samal ajal on viimastel nädalatel tuvastatud haigestumuse kasv. Kuna uue viiruse
tüve omaduste kohta on palju veel kinnitamata ja ka ebaselget infot, sealhulgas viiruse leviku

kiiruse ja haigestumise tõsiduse kohta, kehtestatakse nakatumise kiire tõusu vältimiseks
ennetava meetmena vähemalt kuni uue informatsiooni saabumiseni Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigist saabujatele senisest rangemad piirangud.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 1, 2 ja 3 täiendatakse korraldust nr 282 regulatsiooniga,
millega nähakse ette täiendavad liikumisvabaduse piirangud isikutele, kes saabuvad Eestisse
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.
Kehtivate piirangute kohaselt on kõrge nakkustasemega riigist Eestisse sisenemise järel isikul
kohustus jääda 10 kalendripäevaks eneseisolatsiooni. Arvestades SARS-CoV-2 uue tüve
võimalikku kiiret levikut võib selle laialdane levik suurendada väga lühikese aja jooksul
haiglaravi vajavate haigestunute arvu, mis ohustab Eesti juba ülekoormatud tervishoiusüsteemi
toimepidevust veelgi. Sellest tulenevalt ning põhjusel, et SARS-CoV-2 uus tüvi levib hetkel
tõendatult eelkõige Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, peavad isikud, kes saabuvad
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist Eestisse, viibima saabumise järel oma elukohas
või püsivas viibimiskohas 14 kalendripäeva.
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabudes on haigustunnusteta inimestel
võimalik 14-päevast eneseisolatsiooni lühendada samadel tingimustel kui teistest riikidest
saabujatel kahe testi läbimisel. Esimene test tuleb teha viivitamata Eestisse saabumise järel.
Teine test tuleb teha mitte varem kui seitsmendal päeval alates esimese testi negatiivse tulemuse
kättesaamisest. Pärast mõlema testi negatiivse tulemuse teada saamist lõppeb eneseisolatsiooni
kohustus.
Pärast esimest negatiivset testitulemust võib isik väljas käia üksnes järgmistel juhtudel, mis
tähendab, et isikul, kes saabub Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, ei ole lubatud
ühe negatiivse testi järel täita vältimatuid tööülesandeid:
1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast
viibimiskohast lahkumiseks;
2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel
tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;
3) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku
põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;
4) kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega;
5) kui ta on allkirjastanud Terviseameti juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise
kinnituse, millega kinnitab eelnimetatud nõuete täitmise kohustust.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 4 ja 5 sätestatakse tingimused avalike jumalateenistuste
ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisele. Sellega seoses jäetakse korralduse punktist 11,
millega sätestatakse tingimused siseruumides toimuvatele avalikele üritustele ja koosolekutele,
välja avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused. Tingimused, mis peavad
olema täidetud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste toimumiseks,
kehtestatakse eraldi ja terviklikult korralduse punktis 16. Juba kehtivatele piirangutele lisatakse
uus tingimus, mille kohaselt võib statsionaarsete istekohtadega siseruumides olla täituvus kuni
50%. Varem ei olnud üle Eesti statsionaarsete istekohtadega avalikel jumalateenistustel ja
usulistel talitustel täituvuspiirangut. Korralduse muutmisega jäävad kehtima nõuded, mille
kohaselt statsionaarsete istekohtadega toimumiskohtade puhul võib osalejate arv olla kuni 400,

toimumiskohtade puhul, kus statsionaarseid istekohti ei ole, võib osalejate arv olla kuni 250.
Väljaspool statsionaarsete istekohtade ala võib koos liikuda ja viibida kuni kaks isikut, teistega
tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud, kui seda ei ole võimalik mõistlikult
tagada. Koos võivad liikuda ja viibida perekonnad. Siseruumides tuleb kanda maski, välja
arvatud, kui see ei ole tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel võimalik. Välistingimustes
toimuvatel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel võib endiselt osaleda kuni
500 inimest.
Käesoleva muudatusega avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste kohta üle
Eesti kehtima hakkava statsionaarsete istekohtadega toimumiskoha 50% täituvuse piirangu
eesmärk on vähendada kirikute täituvust jõulupühade ajal. Kuigi soovituseks on pühitseda jõule
pereringis, on tõenäoline, et ka sel aastal koguneb jõulude ja aastavahetuse ajal kirikutesse
rohkem inimesi kui väljaspool pühade perioodi. Muu hulgas võib nimetatud isikute seas olla
inimesi, kes kuuluvad riskirühma (nt vanemaealised). Seega on põhjust eeldada, et vaatamata
laialt levivale viirusele ja inimestele antud soovitustele, võib siiski märkimisväärne hulk
inimesi minna kirikutesse ka nende jõulude ajal, ning detsembris ja jaanuaris suureneb nende
inimeste arv, kes osalevad jõulude ja aastavahetusega seotud avalikel usulistel talitustel.
Politsei- ja Piirivalveamet kontrollis detsembris 2020. a kolmel järjestikusel pühapäeval (6.12,
13.12, 20.12) kokku 257 jumalateenistust üle Eesti. Kokkuvõttes järgiti kõiki korralduse
nõudeid 54% jumalateenistustest. Peamised puudused esinesid maski kandmise nõude ning
inimeste ruumis hajutatuse järgimises. Viimase tagamiseks nähaksegi ette korralduse
muudatusega 50% maksimaalne täituvus, mis võimaldab inimesi piisavalt viiruse leviku
ennetamiseks hajutada. Oluline osa usulistes toimingutes, sh liturgiast ja jõulutraditsioonidest,
on jõululaulude laulmine, mille puhul on tõestatud viiruse märkimisväärselt suurem aerosoolne
levimine võrreldes tavapärase kõnega. Terviseameti kinnitusel on laulmine COVID-19
riskitegur. Hüpoteese, miks just laulmine viirust levitab, on Terviseameti kinnitusel mitu.
Usutakse, et peamiselt on see ühelt poolt seotud lauljate lähikontaktidega (alla 2,5 meetri),
teiselt poolt vokaliseerimise tugevusega, mis tekitab keskmisest rohkem aerosooli. Lähtuvalt
eeltoodust on põhjendatud jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel 50% täituvuse
nõude sätestamine, mis tagab võimaluse paigutada inimesed istekohtadel üksteisest piisavalt
eemale, et vähendada koos teiste usaldusmeetmetega – hajutamine, maskikandmine,
desinfitseerimine – nakkuse leviku tõenäosust.
Lisaks tuleb arvestada asjaolu, et valdaval osal kirikutes puudub viiruse leviku ennetamiseks
vajalik ventilatsioonisüsteem, mis suurendab viiruse potentsiaalset levikut eriti väikestes
pühakodades ja palvelates. Piiranguid arvestades andsid Siseministeeriumi usuasjade osakond
ja Terviseamet 18. detsembril 2020. a ühise käitumisjuhise avalike jumalateenistuste ja teiste
avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks. Juhisega on antud soovitus selleks,
et võimalikult paljud inimesed saaksid osaleda jõuludega seotud usulisel talitusel, võimaluse
korral suurendada nende talituste, sh eriti jõuluõhtu jumalateenistuste arvu.
Samuti tuleb arvestada, et paljudes usuliste talituste toimumiskohtades on inimestele istumiseks
ette nähtud pingid, mitte individuaalsed eristatavad istekohad, mistõttu on isikute hajutamine ja
lähikontaktsete tuvastamine keeruline.
Jumalateenistuse või muu usulise talituse läbiviimisel tuleb sellel osalevad inimesed paigutada
istekohtadele võimalikult hajutatult, et oleks tagatud viiruse leviku võimalikult suurel määral
tõkestamine.

Korralduse punkti 1 alapunktidega 6 ja 7 täpsustatakse korralduse nr 282 punkti 207
alapunktide 1 ja 2 sõnastust ja ühtlustatakse maksimaalsete osalejate arv välistingimustes
läbiviidavate tegevuste korral. Lisaks noorsootööle, täienduskoolitusele ja täiendõppele võib
rühma kuuluda kuni 10 inimest (kellele lisandub juhendaja või treener) ka huvihariduse ja
huvitegevuse puhul. Nimetatud täpsustuse tõttu tunnistatakse kehtetuks punkti 207 alapunkt 3.
Tegevuste elluviimisel tuleb jälgida, et tagatud on piisav vahemaa igal ajahetkel, et gruppide
kokkupuutumine oleks välditud.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 8 kuni 10 muudetakse korralduse nr 282 punkti 208 ja
pikendatakse õppijatel koolihoonetes viibimise keeldu kuni 10. jaanuarini 2021. a, välja arvatud
üldhariduskoolide 1. kuni 4. klassi õpilased. Koolihoone õpperuumis tuleb tegevuse iseloomu
arvesse võttes tagada hajutamine ning õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni
kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud
tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Hajutamise nõue ning muud viiruse leviku
ennetamiseks vajalikud meetmed kehtivad nii õppijate kui ka personali kohta, mh
ühiskasutatavates ruumides nagu sööklad, õpetajate toad, riietusruumid jmt.
Haridussüsteemi piirangud mõjutavad u 3400 asutuse (lasteaedadest avatud noortekeskusteni)
ja u 25 000 töötaja elu ja korraldust. Lisaks sellele on mõjutatud:
-

üldhariduses u 160 000 õpilast ja u 320 000 lapsevanemat;
kutse- ja kõrghariduses u 70 000 õppurit;
täienduskoolituses vähemalt 100 000 õppurit;
huvihariduses vähemalt 100 000 osalejat.

Korralduse punkti 1 alapunktiga 11 muudetakse korralduse nr 282 punkti 209 ja sätestatakse
Harju ja Ida-Viru maakonnas lisapiirangud alates 28. detsembrist 2020. a kuni 17. jaanuarini
2021. a. Lubatud ei ole viibida ja liikuda siseruumides meelelahutusteenuse osutamise kohas,
muuseumides, näituseasutustes, spordiklubides ja muudes spordiobjektides, saunades, spaades,
basseinides, veekeskustes, ujulates, toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis (välja arvatud
toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks), siseruumides toimuvatel avalikel
koosolekutel ja avalikel üritustel (konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid).
Samuti ei ole lubatud siseruumides noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja
täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Piirangud ei kohaldu teenuse osutamise koha
omanikule või tema esindajale, töötajatele, hädaabitööde tegemisega seotud isikutele ja koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalikele isikutele. Siseruumides ja välistingimustes
sportimise ja treenimise piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise
kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas
sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele sõltumata tegevuse elluviimise
kohast. Arvestades, et Harju ja Ida-Viru maakonnas sätestatakse lisapiirangud näiteks
spordiklubidele ja veekeskustele, on oluline rõhutada nendes läbiviidavate näiteks puuetega
inimestele mõeldud teenuste jätkumist ja erandi alla kuulumist, sealhulgas õigust
rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks, mis on sotsiaalteenus, mida sagedasti osutatakse viidatud
liikumisvabaduse piiranguga kohtades. Punktis nimetatud piiranguid ei kohaldata puuetega
inimeste tegevustele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele oleks huvitegevuses,
huvihariduses ning täiendõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.
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.
Avalikuks kasutuseks toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalid jäävad avatuks üksnes
toidu kaasamüügiks. Eesmärk on vältida Harju ja Ida-Viru maakonnas inimeste kogunemist
toidu kohapeal tarbimiseks, kuna see suurendab nende inimeste vahelisi kontakte, kes
üksteisega iga päev ei suhtle. Piirang ei kehti teenuse osutamise koha omaniku või tema
esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute kohta. Korralduse kohaselt ei kohaldata toitlustusettevõtte
piirangut rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise
lennujaama ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid
asuvale müügikohale. Erand nähakse ette rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja
sadama ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, st sadama ja lennujaama puhul
selle ootealal pärast pardakontrolli väravaid enne reisija pardale minekut ning rahvusvahelisi
reise tegeva õhusõiduki pardal. Lennujaama julgestuspiirangu alale ja sadama ootealale ligipääs
tekib vaid eraldi tasu eest ja reisijapileti olemasolul. Nimetatud aladel on tagatud vajaduse
korral hilisem isikute tuvastamine, kuna on teada, mis lennule ja istekohale või laevale inimene
suundub. Piiranguga ei reguleerita toitlustuse korraldamist samuti õppeasutustes, töökohtades
jmt, kuhu puudub ligipääs kõrvalistel isikutel. Samuti ei puuduta piirang majutusteenuse
osutamise kohtades toimuvat toidu kaasamüüki.
Kolmeks nädalaks majutusteenuse osutamise kohas kehtestatavate liikumisvabaduse piirangute
kohaselt võivad kliendid nimetatud kohas viibida üksnes ööbimisvõimaluse kasutamiseks.
Ööbimisteenuse osutamine on endiselt lubatud, kuid keelatud on majutusettevõtetes viibimine
täiendavate kaupade või teenuste tarbimise eesmärgil nagu toitlustus (välja arvatud toidu
kaasamüük), seminarid, konverentsid, muud üritused, saunade, basseinide ja spaade kasutus
jms. Majutusteenuse osutamise koha all peetakse silmas majutusettevõtteid turismiseaduse
tähenduses. Piirangu eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata tegutsemist, kuid vältida
inimeste koondumist siseruumides ja veelgi vähendada selliste inimeste vahelisi kontakte, kes
üksteisega iga päev ei suhtle. Ette on nähtud liikumis- ja viibimispiirangu erisused
majutusteenuse osutamise koha omaniku, tema esindaja, töötajate või hädaabitööde tegemisega
ja koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Välistingimustes on lubatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja
täiendõpe ning sportimine ja treenimine, kui osalejate arv rühmas ei ületa 10 inimest, kellele
lisandub juhendaja või treener, ja ei ole kokkupuudet teiste rühmadega. Tagada tuleb, et igal
ajahetkel on tagatud piisav vahemaa, et gruppide kokkupuutumine oleks välditud. Piirangut ei
kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning professionaalsele
sporditegevusele, samuti ei kohaldu piirangud puudega isikute tegevustele, sealhulgas
rehabilitatsiooniteenuse osutamisele. Samuti on välistingimustes lubatud avalikud üritused ja
avalikud koosolekud tingimusel, et koosviibiva rühma suurus ei ületa 10 inimest. Ka nimetatud
tegevuste puhul tuleb tagada piisav vahemaa igal ajahetkel, et gruppide kokkupuutumine oleks
välditud.
Peale avalikel üritustel ja avalik koosolekutel kehtestatava 10-inimeselise rühma piirangu
jäävad kehtima piirangud, mille kohaselt peab avaliku ürituse korraldaja tagama, et osalejad ei
viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Viimane tähendab näiteks
seda, et ka aastavahetusel on keelatud korraldada avalikke üritusi, mis toimuvad ajavahemikul
22.00 kuni 6.00 (nt kutsuda pealtvaatajaid ilutulestikku jälgima jmt). Nimetatud piirang ei kehti
samas avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul.

Arvestades alanud jõuluaega nähakse erandina ette, et jumalateenistused ja teised avalikud
usulised talitused on ka täiendavate liikumispiirangute ajal Harju ja Ida-Viru maakonnas
lubatud. Avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel tuleb arvestada
korralduse nr 282 punktis 16 ettenähtud tingimusi. Avalike jumalateenistuste ja teiste avalike
usuliste talituste puhul on muudatuse kohaselt lisaks kehtivatele piirangutele alates 24.
detsembrist 2020. a ka statsionaarsete istekohtadega siseruumides lubatud kuni 50% täituvus
ning nimetatud 50% täituvuse nõue hakkab kehtima lisaks Harju ning Ida-Viru maakonna ka
ülejäänud Eestis.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korralduse punkti 1 alapunktid 4
ja 5, millega kehtestatakse tingimused avalikele jumalateenistustele ja teistele avalikele
usulistele talitustele, jõustuvad 24. detsembril 2020. a, kuna COVID-19 haiguse levik on
laiaulatuslik, ning arvestades saabuvat jõuluaega, tuleb viiruse tõkestamiseks ette nähtud
meetmed rahvatervise kaitseks kehtestada viivitamata. Korralduse punkti 1 alapunktid 1−3 ning
6−11 jõustuvad 28. detsembril 2020. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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