Vabariigi Valitsus

KORRALDUS
11. september 2020 nr 308

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) tunnistada kehtetuks punkti 4 alapunktid 2−5;
2) asendada punkti 4 alapunktis 9 tekstiosa „COVID-19 testimine“ tekstiosaga „koroonaviiruse
SARS-CoV-2 testimine“;
3) täiendada korraldust punktiga 41 järgmises sõnastuses:
„41. Punktides 1 ja 2 ning punkti 4 alapunktis 6 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute
kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi või Soome
Vabariigi territooriumil ning saabunud vahetult nimetatud riikidest Eesti Vabariiki, juhul kui
nimetatud riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 25-ga või väiksem
sellest. Välisministeerium avaldab vastava teabe oma veebilehel.“;
4) täiendada korraldust punktiga 201 järgmises sõnastuses:
„201. Üld- ja erihooldekodus (edaspidi hoolekandeasutus) peavad olema täidetud järgmised
tingimused:
1) hoolekandeasutuse töötaja ja külastaja peab kandma asutuse ruumides ja territooriumil
isikukaitsevahendina maski;
2) maski ei pea kandma isik, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, ning tööülesannete
täitmisel, kui välditakse igasugust kontakti hoolekandeasutuse töötajate, klientide ja teiste
külastajatega, või muul põhjendatud juhul;
3) maskide kandmisel ja kasutamisel tuleb järgida tootja antud maksimaalset kasutusaega ja
Terviseameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhiseid.“.
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.
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3. Korraldusega kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduse muutmiseni või
kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.
4. Korraldus jõustub 14. septembril 2020. a.
5. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.
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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