Vabariigi Valitsus

KORRALDUS
28. august 2020 nr 284

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud
liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise
ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi
lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8:
1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste
korraldamise piirangud“ järgmiselt:
1) sõnastada punkti 3 alapunkt 3 järgmiselt:
„3) kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel või
osaleb vältimatul perekondlikul sündmusel ja on teinud riiki saabumise järgselt vähemalt ühe
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on
negatiivne;“;
2) sõnastada punkti 4 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) punktides 2−8 ja 10−12 nimetatud isikud, kes viibisid välisriigis ja saabusid Eestisse
punktides 3−8 ja 10 nimetatud eesmärgil, sealhulgas Eesti diplomaatiliste esinduste või
konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või Eesti diplomaatilise passi omajad
või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad isikud või riigi või kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel Eestisse töökohtumistele saabuvate
välisdelegatsioonide liikmed, ja punkti 13 alapunktis 2 nimetatud isikud;“;
3) sõnastada punkti 4 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) punktides 2−8 ja 10−12 nimetatud isikud, kes viibisid välisriigis ja saabusid Eestisse
punktides 3−8 ja 10 nimetatud eesmärgil, sealhulgas Eesti diplomaatiliste esinduste või
konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või Eesti diplomaatilise passi omajad
või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad isikud või riigi või kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel Eestisse töökohtumistele saabuvate
välisdelegatsioonide liikmed;“.
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2. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike
1 alusel järelevalvet Terviseamet. Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja
Piirivalveametit halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides.
3. Korraldus jõustub 28. augustil 2020. a. Punkti 1 alapunktid 1 ja 3 jõustuvad 1. septembril
2020. a.
4. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.
Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud
COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 punkti 2 alusel uudse
ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja
haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse, ning korraldusega kehtestatavad nõuded,
meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju.
Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata
korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka
avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 levikut.
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi
toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja
piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse
Vabariigi Valitsuse veebilehel.
Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha
maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses
kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib
määrata korduvalt.
Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi
Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks
pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavaks tegemisest.
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