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KORRALDUS

29. aprill 2021 nr 166
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja
piirangud“ muutmine
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 sissejuhatava lauseosa ja 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 meetmed ja piirangud“ ja sõnastada punkti 2013 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) õpet viiakse läbi üldhariduskoolide 1.–4., 9. ja 12. klassile ning kutseõppeasutuse õpilasele,
kes sooritab 2020/2021. õppeaastal riigieksameid;“.
2. Korraldus jõustub 3. mail 2021. a.
3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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.
Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise
kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks inimeste õigus
nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti
avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi
ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse
levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi
saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.
Põhiseadus näeb ette õigused ja vabadused, mille tagamine on samuti riigi kohustus.
Põhiseaduses nimetatud õigusi ja vabadusi on riigil lubatud piirata arvestades õiguse ja
vabaduse olemust ning põhiseaduse enda tingimusi. Näiteks on põhiseaduse § 34 kohaselt
igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt
liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata muu hulgas teiste inimeste
õiguste ja vabaduste kaitseks ja nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. COVID-19 haigust
põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks on õigustatud kohaldada teatud piiranguid. Õigusi ja
vabadusi piirates tuleb leida õiglane tasakaal piirangu eesmärgi ning piirangu ulatuse ja mõju
vahel. Viiruse tõkestamiseks vajalikke proportsionaalseid piiranguid õigustavad eelnimetatud
kaalukad eesmärgid.
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Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lõigete 2, 5 ja 6 alusel ning
arvestades lõiget 8 võib Vabariigi Valitsus kehtestada nakkushaiguse tõrjeks vajalikke
abinõusid siis, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete
ja piirangute kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Selleks peavad
olema täidetud järgmised eeltingimused: tegemist on eriti ohtliku nakkushaiguse või uudse
ohtliku nakkushaigusega, Vabariigi Valitsus on Terviseametilt saanud epidemioloogiliste,
laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel teabe ja soovituse abinõu (kohustus või piirang)
kohta, abinõu on viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalik ehk see peab olema
proportsionaalne ja otstarbekas nõue, abinõu on ajutine ehk ajaliselt piiritletud ning see toob
kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju.
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ on koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatava
COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks kehtestatud erinevad
liikumisvabaduse piirangud ja meetmed, mille eesmärk on vähendada inimestevahelisi kontakte
ning takistada viiruse levikut. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on endiselt laialdane
ning nakatumine ulatuslik.
Käesoleva korraldusega lubatakse koolidesse sihtrühm, kes vajab kontaktõpet oma east
tulenevalt või haridusastme lõpetamisel võimalikult hea tulemuse saavutamiseks.
Haridussüsteemile säilitatavad muud piirangud ja meetmed on hinnatud erinevatest võimalikest
alternatiividest tõhusaks ning isikute õigusi ja vabadusi võimalikult vähe piiravaks. On
tõenäoline, et piirangute osalise muutmisega võib kaasneda ajutine haigestumise kasv.
Vabariigi Valitsus hindab piirangute põhjendatust korraliselt iga kahe nädala järel. Kui olukord
on muutunud, võib Vabariigi Valitsus muuta haridussüsteemile kehtestatud piiranguid ja
meetmeid.
Käesoleva korraldusega lubatakse õppijatel viibida üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste
õppehoonetes, et taastada osaliselt kontaktõpe, kusjuures sihtrühm on endiselt piiratud, et
tagada koolides piisav hajutatus. Koolides toimuvate tegevuste ja nakkusohu riskide
maandamise eest vastutab eelkõige koolijuht ning kooli pidaja. Samuti peavad kõik koolid
arvestama kehtivate nõuetega ning võimaliku nakkusohu leviku kiireks tõkestamiseks on
koolijuhil või kooli pidajal õigus koostöös Terviseametiga saata õpilased distantsõppele (eõppele). Distantsõppe korraldamisel on soovituslik lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi
koostatud juhenditest ja soovitustest. Haridus- ja Teadusministeerium teostab riiklikku ja
haldusjärelevalvet haridusvaldkonna eriseaduste ning põhiseaduse § 37 lõike 5 alusel, mis
sätestab, et hariduse andmine on riigi järelevalve all.
Põhjendused meetmete ja piirangute kehtestamise kohta on esitatud korralduses ja seletuskirjas.
SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele
piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil nakkusohtliku inimesega. See tähendab, et viirust
on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade või näiteks
käte kaudu. Viirus levib kiiremini halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh
vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning
haiglaravi vajaduseks.
28. aprilli 2021. a seisuga on viimase 14 päeva jooksul tehtud positiivsete testide suhtarvuks
100 000 elaniku kohta 422,2. 30. märtsil 2021. a oli vastav näitaja 1364,21. Seega võib
järeldada, et 2021. aasta alguse tõusutrend on praeguseks pöördunud mõõdukasse langustrendi.
Haigestumuse prognoos, kui R püsiks samal tasemel (R=0,8), oleks mai alguses 200–300
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nakatunut. Samas tuleb arvestada, et näitajatesse ei ole veel jõudnud viimase koolivaheaja
mõju. Koolivaheajal kasvab inimestevaheliste kontaktide ja reisimiste arv, mis võib mõjutada
epidemioloogilist olukorda.
Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb NETS § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet.
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.
Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.
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