Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Korraldusega laiendatakse vaktsineeritud inimestele ette nähtud erandeid ka COVID-19
täiendava vaktsiinidoosiga vaktsineeritud inimestele.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja
Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3, lõike
5 punkti 3 ja lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8.
Seni on 10-kalendripäevasest elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustusest ja
testimise nõuetest olnud vaktsineerimise alusel vabastatud isikud, kes on läbinud COVID-19
haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse
kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Samuti isikud,
kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud
vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud
rohkem kui üks aasta.
Täiendavate COVID-19 vaktsiinidooside manustamise tõttu on vajalik kehtivat regulatsiooni
täpsustada, kohaldades isolatsiooni ja testimise erandeid sarnastel alustel vaktsineerimiskuuri
läbinutega ka neile isikutele, kes on saanud täiendavad COVID-19 vaktsiinidoosid. Seega
täiendatakse korralduse punkti 5 uue alapunktiga 31. Samuti muudetakse korralduse punkti 14
alapunkti 3.
Muudatused puudutavad isikuid, kes on saanud täiendava vaktsiinidoosi.
Täiendavate COVID-19 vaktsiinidooside all mõeldakse COVID-19 vaktsiinidoosi (lisadoos või
tõhustusdoos), mis on manustatud pärast esmase vaktsineerimiskuuri läbimist. Lisadoosi
vajavad vaktsineerimiskuuri sisuliseks lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed,
kellel ei teki kahe doosiga (või Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) piisavat kaitset.
Tõhustusdoosi võivad vajada vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed immuunsuse nõrgenemise
tõttu teatud aja möödudes.
4. oktoobri 2021. a seisuga leidis Euroopa Ravimiamet, et Pfizer/BioNTechi vaktsiini
Comirnaty ja Moderna vaktsiini Spikevax võib kasutada lisadooside tegemiseks nõrgestatud
immuunsüsteemiga inimestel. Samuti leiti, et Comirnaty vaktsiini võib kasutada ka
tõhustusdoosiks vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimiskuuri läbimist 18-aastastel ja vanematel.
Vaktsiinide konkreetsete kasutussoovituste andmine on liikmesriikide pädevuses.
Edaspidi on 10-kalendripäevasest elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustusest ja
testimise nõuetest vabastatud ka täiendava COVID-19 vaktsiinidoosi saanud isikud.
Samuti on seni olnud isikul lubatud korralduse punktis 13 sätestatud tingimustel tegevuses
osaleda, kui ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga

võrdsustatud ning isik esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi.
Edaspidi lisanduvad siia isikute hulka ka need, kes on saanud täiendava doosi.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 täiendatakse punkti 5 alapunktiga 31.
Alapunkt 31 sätestab, et isikule ei kohaldata korralduses nimetatud 10-kalendripäevast elukohas
või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust ja SARS-CoV-2 testimise nõudeid, kui ta on
läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja
saanud pärast kuuri läbimist täiendava doosi ning täiendavast doosist ei ole möödunud rohkem
kui üks aasta. Täiendava vaktsiinidoosi saamisel tuleb genereerida uus tõend.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 täiendatakse punkti 14 alapunkti 3 ning täpsustatakse, et
kontrollitud tegevustes võib osaleda vaktsineeritud isik, kes on saanud täiendava vaktsiinidoosi.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 18. oktoobril
2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb NETS § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Kui
viiruse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, 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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