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, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
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 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.
14. jaanuari 2021. a seisuga on Eesti COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 574,28. Viimase ööpäevaga
lisandus 5884 testi tulemust, nendest 632 ehk 10,74% olid positiivsed. Haiglaravil on 386
patsienti, juhitaval hingamisel on 27 patsienti. Ööpäevaga lisandus 10 surmajuhtumit. Kokku
on Eestis koroonaviiruse tagajärjel surnud 311 inimest. Terviseameti hinnangul on alates 49.
nädalast haigestumuse intensiivsust hinnatud kogu Eestis väga kõrgeks.
Korralduses ette nähtud piirangud on vajalikud, kuna koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis
on endiselt laialdane ning Harju ja Ida-Viru maakonnas endiselt laialdasim Eestis. 14. jaanuari
2021. a seisuga on Ida-Viru maakonna haigestumus 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval
885,60 ning Harju maakonnas 707,57. Siinjuures on 5 kõrgeima 14-päevase nakatumise
suhtarvuga linna seas ainult Ida-Viru ning Harju maakonna linnad (Narva-Jõesuu, Sillamäe,
Narva, Tallinn, Maardu).

Haigestumine maakonniti
Kõrgeim on 14-päevane haigestumus Ida-Virumaal (885,6), Harjumaal (707,57), Hiiumaal
(601,18), Valgamaal (531,84) ja Pärnumaal (497,77). Viimase 14 päeva jooksul registreeriti
haigusjuhte kõikides maakondades. Ei ole ühtegi maakonda, kus viimase 14 päeva haigestumus
on alla 100 juhu 100 000 elaniku kohta. Aktiivseid koldeid oli 2021. aasta esimesel nädalal 93,
enamik on Ida-Virumaal (34) ja Harjumaal (33).
2021. aasta 1. nädalal tuvastatud haigusjuhtudest jäi nakatumiskoht teadmata 1495 (38,2%)
juhul. Teadmata juhtude osakaal suurenes 5% võrra. Nakkuse said perekonnas 1271 inimest
(32,4%), tööl 356 (9,1%), mujal 312 (8,0%, kontakt haigega toimus sõpruskonnas, elukohas,
sh ühiselamus ja varjupaigas, trennis), haiglas 98 (2,5%), hoolekandeasutuses 265 (6,8%),
välismaal 96 (2,4%), Kaitseväes 19 (0,5%), lasteasutuses 5 (0,1%).
Võrreldes 52. nädalaga nakatumiskohtade muster märgatavalt ei muutunud. Suurenes teadmata
nakatumiskohaga ja hoolekandeasutuses nakatumiste osakaal. Vähenes tööl ja perekonnas
nakatumiste osakaal.
2021. a esimesel nädalal on suurenenud haigete arv kõikides vanuserühmades, välja arvatud
lapsed kuni 9 a. Kõige rohkem on suurenenud haigete arv võrreldes eelmise nädalaga järgmistes
vanuserühmades: 80 ja vanemad (47%), 70−79 a (26%), 50−59 a (20%) ja 20−29 a (20%).
Kuigi nakatumiskordaja R on ühest madalam, on teadusnõukoja hinnangul nakatumiskordaja
madal väärtus praegu tingitud vähesest testimisest, ning lähiajal selgub, mis on vähese testimise
ja riiklike pühade mõju nakatumisele.
Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on Eestis laialdane ning tervishoiusüsteem on endiselt suure
surve all. Viimasega toimetulekuks on alates 2. novembrist 2020. a loodud Eestis kokku 681
COVID-19 voodikohta ja 66 kolmanda astme intensiivravi kohta. Viiruse leviku tõkestamiseks
kehtestatud piirangute olulise leevendamise korral võib olemasolevast suurema surve alla
sattuda tervishoiusüsteemi üldine toimepidevus, jätkuvalt eelkõige Ida-Viru ja Harju
maakonnas, ning tuleb senisest ulatuslikumalt piirata plaanilist ravi.
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, kehtestati seal
nakatumise pidurdamiseks sarnaselt Ida-Viru maakonnaga piirangud, mille eesmärk on
vähendada inimeste omavahelisi igapäevaseid kontakte piiratud ajavahemikul kolme nädala
jooksul alates 28. detsembrist 2020. a.
Alates 11. jaanuarist 2021. a lubati haridusasutustel jätkata kontaktõpet, välja arvatud Harju ja
Ida-Viru maakonnas. Võttes arvesse viiruse laialdasemat levikut Harju ja Ida-Viru maakonnas,
nähti korraldusega neis maakondades ette piirangud haridusasutustele alates 11. jaanuarist
2021. a, mil lõppes koolivaheaeg, kuni 17. jaanuarini 2021. a.
Korralduse nr 282 punktis 209 on sätestatud piirangud Harju ja Ida-Viru maakonnale, kus
loetletud tegevustele on kehtestatud eriregulatsioon kuni 31. jaanuarini 2021.a.

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.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punktid 202 ja
203, mis reguleerivad noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet
Harju ja Ida-Viru maakonnas. Kuna neis maakondades on korralduse nr 282 punktiga 209
kehtestatud eriregulatsioon, siis tunnistatakse õigusselguse huvides punktid 202 ja 203
kehtetuks. Harju ja Ida-Viru maakonnas kehtestatud piirangute tähtaja möödumisel rakenduvad
ka neile maakondadele kogu Eesti kohta kehtivad liikumispiirangute tingimused või
kehtestatakse vajaduse korral neis maakondades eriregulatsioon vastavalt epidemioloogilisele
olukorrale.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 tehakse muudatused korralduse nr 282 punktis 208, mis
puudutab Harju ja Ida-Viru maakonnas haridusasutuste kohta kehtivaid liikumisvabaduse
piiranguid.
Alates 11. jaanuarist 2021. a lubati haridusasutustel jätkata kontaktõpet, välja arvatud Harju ja
Ida-Viru maakonnas. Võttes arvesse viiruse laialdasemat levikut Harju ja Ida-Viru maakonnas,
nähti korraldusega neis maakondades ette piirangud haridusasutustele alates 11. jaanuarist
2021. a, mil lõppes koolivaheaeg, kuni 17. jaanuarini 2021. a. Neis maakondades võib
eelnimetatud ajavahemikul kontaktõpet läbi viia 1.−4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.
Korraldusega pikendatakse Harju ja Ida-Viru maakonna haridusasutuste kohta kehtestatud
piiranguid ühe nädala võrra, st kuni 24. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud).
Terviseameti andmetel on põhiliseks koolidega seotud leviku riskiks 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. Haigestumise sagedus on
kõrgem 5.−9. klassi õpilaste seas, 1.−4. klassi õpilaste seas esines nakatumisi harvem, sama
moodi levis nende kaudu nakkust vähem edasi. 5.−12. klassi õpilaste seas (nii üld- kui ka
huvihariduses) aset leidnud nakatumised levisid rohkem kodudesse, kust omakorda viisid
nakatunud lapsevanemad nakkust edasi töökohtadesse (sh ka hoolekandeasutustesse).
Arvestades mõlema maakonna jätkuvalt kõrgeid nakatumisnäitajaid, on põhjendatud piirata
ühel ajal kontaktõppes viibivate õppurite arvu, samas tagada madala nakkusriski ning
lõpuklasside õpilastele võrdsed võimalused teiste õppuritega eksamiteks valmistumisel.
Kõnealune korralduse punkt 208 muutub kehtetuks 25. jaanuarist 2021. a. Põhiseaduse § 37
lõige 1 sätestab õiguse haridusele ja koolikohustuslike õpilaste kohustuse omandada
põhiharidus. Hariduse kättesaadavuse tingimused ja kord on sätestatud seaduses, eelkõige
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses jt haridusastmete seaduses. Kontaktõppes osalemine aitab
ära hoida juba tekkinud õpilünkade süvenemist ja võimaldab neid vähehaaval tasandada,
vähendades sel moel suurenevat survet õpetajate ja õpilaste töökoormusele järgmisel õppeaastal
ning luues võrdsemad võimalused lõpuklasside õpilastele varasemate aastate lendudega

võrreldes. Distantsõppe jätkumine, arvestades nii eelmisel kui ka sellel õppeaastal läbiviidud
distantsõppe mahtu, on kõikidele osalistele koormav, mis toob lisaks hariduslikele riskidele
endaga kaasa ka vaimse ja füüsilise tervise riske. Kõikidele osalistele suurenenud koormus on
arvestatav vaimse tervise risk. Koosmõjus teiste piirangutega on põhjendatud jätkata
kontaktõpet tavapärasel viisil. Samas säilib kooli pidajatel ning koolijuhtidel õigus koostöös
Terviseametiga õpet korraldada edaspidi vajaduse korral distantsõppel. Distantsõppe
läbiviimisel seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega tuleb järgida Haridus- ja
Teadusministeeriumi väljatöötatud distantsõppe korraldamise juhises1 kirjeldatud põhimõtteid.
Kõige olulisem on, et distantsõppe rakendamisel tuleb kõigile õpilastele tagada arenguks sobiv
õppekeskkond ja võimalus saada juhendatud õpet. See tähendab, et koolipidaja peab
kindlustama õppeks vajalikud vahendid, sealhulgas arvutid või muud tehnoloogilised vahendid.
Vajaduse korral tuleb õpilased vahenditega varustada. Vt täpsemalt Haridus- ja
Teadusministeeriumi materjale − https://www.hm.ee/et/koroona.
Sama on soovitanud muu hulgas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), kes
on koostanud ulatusliku dokumendi haridussüsteemi seostest koroonaviiruse leviku
tõkestamisega. Selle põhine järeldus on, et koolide sulgemine ei ole kõige parem meetod
võidelda pandeemiaga, ja koole soovitatakse hoida kontaktõppel2.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 3 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 209, millega
on seni kehtestatud piirangud Harju ja Ida-Viru maakonnas alates 28. detsembrist 2020. a kuni
17. jaanuarini 2021. a.
Harju ja Ida-Viru maakonnas ei ole kehtivate piirangute kohaselt lubatud 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.
Korraldusega kehtestatakse Harju ja Ida-Viru maakonnas piirangud osaliste leevendustega
uuesti alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud).
Selguse huvides kehtestatakse konkreetset piirangut ja selle tingimusi puudutav regulatsioon
tervikuna punkti 209 alapunktides, sh ka näiteks maski kandmise nõue.
Meelelahutusasutustes, muuseumides ja näituseasutustes viibimine
Kehtivate piirangute kohaselt ei või isikud Harju ja Ida-Viru maakonnas viibida ja liikuda
siseruumides meelelahutusteenuse osutamise kohas, muuseumides ja näituseasutustes.
Välistingimustes meelelahutusteenuse osutamise kohas, muuseumides ja näituseasutustes tuleb
tagada klientide arv rühmas kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste
rühmadega. Piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja,
töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks
vajalike isikute suhtes.
1

https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf
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Muudatuste kohaselt lubatakse Harju ja Ida-Viru maakonnas isikutel alates 18. jaanuarist 2020.
a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) viibida ja liikuda muuseumide ja näituseasutuste
siseruumides, kui on tagatud ruumide kuni 50% täituvus. Samuti tuleb muuseumide ja
näituseasutuste külastamisel külastajatel lähtuda 2+2 reeglist ja kanda maski, teenuse osutajal
tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine
Terviseameti juhiste kohaselt.
Muuseumide ja näituseasutuste siseruumide külastamise lubamisel võetakse arvesse, et neis ei
toimu külastajate suurearvulist kogunemist ning külastajatel on üldjuhul võimalik hoida
omavahel distantsi, samuti on muuseumide ja näituseasutuste ruumid enamasti suured ja hästi
ventileeritud. Seega on nende külastamine viiruse leviku ja nakatumise seisukohast ohutum
muudest siseruumidest.
Välistingimustes muuseumide ja näituseasutuste külastamisel jääb kehtima nõue, et klientide
arv rühmas ei oleks suurem kui 10 inimest ning kokku ei puututaks teiste rühmadega.
Teistes meelelahutusasutustes viibimise ja liikumise kohta kehtiv piirang kehtib ka alates 18.
jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud).
Toitlustusettevõtetes viibimine
Kehtivate piirangute kohaselt ei või isikud viibida ja liikuda ka toitlustusettevõtte avalikuks
kasutamiseks mõeldud müügi- või teenindussaalis, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või
kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Korraldusega tehakse toitlustusettevõtetes viibimise kohta
kehtestatud piirangutes leevendusi ja lubatakse klientidel viibida toitlustusettevõtte müügi- ja
teenindussaalis ajavahemikus alates kella 6.00 kuni 19.00 tingimusel, et tagatud on ruumi kuni
25% täituvus ja 2+2 reegli järgimine. Ajavahemikul alates kella 19.00 kuni 06.00 võivad
toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibida isikud üksnes toidu kaasa ostmiseks või
kuller- või veoteenuse osutamiseks. Samuti tuleb toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis
kanda maski (v.a, kui see ei ole mõistlik, nt süües), teenuse osutaja peab tagama
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt Terviseameti
juhistele. Seejuures ei rakendata lahtiolekuaja piirangut rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava
õhusõiduki pardal, rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal, rahvusvahelise sadama
reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale müügikohale, samuti tanklates.
Täituvuse piirangut ei rakendata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal.
Toitlustusettevõttes viibides peab olema tagatud 2+2 reegli järgimine ja ruumi 25 %-line
täituvus. Ruumi täituvust saab arvutada teenindussaali põrandapinna järgi arvestades, et isikule
peab jääma 2+2 reeglit täites vähemalt 4 ruutmeetrit vaba ruumi. Pereliikmed võivad istuda
ühes lauas, neile 2+2 reegel ei kohaldu.
Külastajate maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada külastajaid
teenindussaali uksel kirjalikult.
Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe ning sportimine ja
treenimine
Kehtivate piirangute kohaselt on Harju ja Ida-Viru maakonnas keelatud sisetingimustes nii
noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus, täiendõpe kui ka sportimine ja
treenimine. Muudatustega nähakse ette, et alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021.
a on eelnimetatud tegevused sisetingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba
individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga.

Piiranguid ei rakendata õppekavajärgsele tegevusele. Formaalhariduses arvestatakse
rühmapiirangul seda, et ei ole põhjendatud mitte lubada tegevusi rühmades, kes klassitundides
iga päev kokku puutuvad.
Tegevusi tuleb läbi viia individuaaltegevusena. See tähendab, et isik võib üksinda või
juhendajaga sportida või treenida, individuaaltundi läbi viia või läbi viia muud tegevust ning
teistest individuaaltegevuste või -õppe läbiviijatest tuleb tagada vähemalt 2-meetrine vahemaa.
Tegevuste välisel ajal, näiteks üldkasutatavates ruumides, kehtib läbivalt 2+2 reegel. 2+2 reegel
ei kohaldu peredele, kes võivad koos näiteks sportida. Samuti tuleb tegevuse läbiviimisel kanda
maski, välja arvatud siis, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski ei pea kandma ka alla 12aastased 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.
Samuti peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete
täitmine.
Terviseameti hinnangul on siseruumides toimuvad treeningud kõrge haigestumise taseme
juures kõrge riskiga tegevused. Individuaaltreeningu all peetakse silmas individuaalset
(sportlane-treener), füüsiliselt distantseeritud sportlikku tegevust, mis viiakse läbi kindlal
kokkulepitud ajal ja kohas. Seega ei ole piirangute kehtivuse ajal lubatud kontaktspordialad
(näiteks judo, poks ja maadlus). 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. Ka kergete sümptomitega isikud peavad kindlasti jääma koju (nii
sportlased kui ka treenerid). Nende nõuete täitmise korral hindab Terviseamet
individuaaltreeningute (v.a kontaktspordialad) ohutut läbiviimist võimalikuks.
Sportimise ja treenimise ning huvitegevuse jätkamise lubamine on oluline, sest see aitab hoida
inimeste tervist, sealhulgas vaimset tervist, ning individuaalsed kontaktivabad tegevused ei
suurenda viiruse leviku riski.
Huvihariduse ja -tegevuse alla ei kuulu inimeste iseseisev kogunemine näiteks huvikooli
väliselt laulmisega tegelemiseks või käsitööringiks kohalikus rahvamajas. Kuna tegevuse
toimumise koha näol on tegemist avaliku siseruumiga, tuleb seal järgida korralduses avalikule
siseruumile kehtestatud reegleid.
Korraldusega nähakse ette, et punktis 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 pea kinni olema pesemisvõimalused neile isikutele, kellele teenus 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 elementaarset isiklikku hügieeni tagada, näiteks puudub voolav vesi.
Muudatused ei puuduta noorsootööd, sportimist, treenimist, huvitegevust, huviharidust,
täienduskoolitust ja täiendõpet välistingimustes, mis on lubatud, kui on tagatud osalejate arv
rühmas kuni 11 inimest, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa
teiste rühmadega.
Kehtivate piirangute kohaselt ei või isikud Harju ja Ida-Viru maakonnas viibida ja liikuda
siseruumides avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides,
saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Kuna sportimine ja treenimine on
individuaalselt 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) Harju ja IdaViru maakonnas lubatud, siis sel eesmärgil on lubatud viibida ka siseruumides avalikuks
kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides (nt jõusaalis).
Ühiskasutatavates saunades võib viibida, kui puuduvad kodused pesemisvõimalused,
vältimatuks isikliku hügieeni tagamiseks.
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.
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused ei ole Harju ja Ida-Viru maakonnas ka alates
18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) lubatud, välja arvatud
spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele
sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Nimetatud
juhtudel on tegemist sportlastega, kelle tervist jälgitakse regulaarselt ning kelle tegevuse näol
on põhiosas tegemist töötamise või tippspordiga, mistõttu võistlemisvõimaluse täielik
piiramine ei ole proportsionaalne muudel elualadel töötavate isikutega. Pealtvaatajad on
keelatud, mistõttu väheneb nende võimalike isikute kontaktide arv, kes iga päev kokku ei puutu.
Muud piirangud
Alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a kehtestatakse sisuliselt uuesti järgmised
piirangud:
- Statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud üritused, avalikud
koosolekud, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid
siseruumides ei ole lubatud.
- Avalikud üritused ja koosolekud välistingimustes on lubatud, kui on tagatud osalejate
arv kuni 10 inimest rühmas, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste
rühmadega.
- Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud samadel
tingimustel nagu kogu Eestis.

Selgitusi nende jätkuvate piirangute kohta saab lugeda 23. detsembril 2020. a vastuvõetud
korralduse nr 462 seletuskirjast.3
Majutusteenuse osutamise kohas võib viibida nii ööbimisvõimaluse kasutamiseks kui ka
toitlustuse pakkumiseks vastavalt toitlustusettevõtetele kehtestatud nõuetele.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 4 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punkt 208, mis
reguleerib liikumisvabaduse piiranguid Harju ja Ida-Viru maakonna haridusasutustes alates 18.
jaanuarist 2021. a kuni 24. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Muudatus jõustub 25. jaanuaril
2021. a, kuna alates nimetatud kuupäevast on punktis 208 sätestatud piirangute tähtaeg
möödunud. Tegemist on tehnilise muudatusega.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 5 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punkt 209, mis
sätestab erinevad piirangud Harju ja Ida-Viru maakonnas alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31.
jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Muudatus jõustub 1. veebruaril 2021. a, kuna alates
nimetatud kuupäevast on punktis 209 sätestatud piirangute täheaeg möödunud. Tegemist on
tehnilise muudatusega.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 18. jaanuaril
2021. a. Punkti 1 alapunkt 4, mis reguleerib liikumisvabaduse piiranguid Harju ja Ida-Viru
maakonna haridusasutustes, jõustub 25. jaanuaril 2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 5, mis
reguleerib käesoleva korraldusega kehtestatavaid meetmeid ja piiranguid Harju ja Ida-Viru
maakonnas, jõustub 1. veebruaril 2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Taimar Peterkop
Riigisekretär

15. jaanuar 2021. a
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https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20462k.pdf

