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.
7. jaanuari 2021. a seisuga on Eesti COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV2
viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 582,48. Ööpäevaga lisandus 7148
testi tulemust, nendest 1104 ehk 15,44% olid positiivsed. Kokku on kinnitatud 662 215
laboratoorset testi, millest 31 751 ehk 4,8% on positiivsed vastused. 7. jaanuari 2021. a seisuga
on haiglaravil haiglate edastatud andmete põhjal 394 patsienti, juhitaval hingamisel on 30
patsienti. Ööpäeva jooksul lisandus 4 surmajuhtumit. Kokku on Eestis surnud 262
koroonaviirusega nakatunud inimest, neist haiglas 250. Terviseameti hinnangul võib
nakatunute suur arv jääda püsima nädalateks.
Haigestumine maakonniti

Alates 49. nädalast on haigestumuse intensiivsust hinnatud Eestis tervikuna väga kõrgeks.
Kõrgeim on 14-päevane haigestumus Ida-Virumaal (860,3), Harjumaal (728,0), Hiiumaal
(622,7), Järvamaal (450,7) ja Lääne-Virumaal (436,6). 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 53. nädalal 94, enamik on
IdaVirumaal ja Harjumaal.
53. nädalal tuvastatud ja analüüsitud haigusjuhtudest jäi nakatumiskoht teadmata 32,3%
juhtudest. Nakkuse said perekonnas 36,7% juhtudest, 12,4% töökohal, mujal 7,0% (kontakt
haigega toimus jõuluüritusel, sõpruskonnas, elukohas, trennis ja spordivõistlustel,
huvitegevusel, koguduses), õppeasutuses 0,1%, haiglas 3,5%, hoolekandeasutuses 3,5%,
välismaal 3,7%, Kaitseväes 0,1%, lasteasutuses 0,5% juhtudest.
Võrreldes 52. nädalaga nakatumiskohtade muster märgatavalt ei muutunud. Lisaks on jätkuvalt
vähene mujal nakatumine (kontakt haigega toimus jõuluüritusel, sõpruskonnas, elukohas,
trennis ja spordivõistlustel, huvitegevusel, koguduses).
53. nädalal on suurenenud haigete arv vanuserühmas 70–79 a ja 20–29 a. Haigete arv vanuses
0–9 a vähenes samas 32,1% võrra, vanuses 10–19 a 6,3% võrra ning vanuses 80 a ja vanemad
5,3% võrra.
Haigestumine on kasvutrendis kolmes maakonnas (Hiiumaal, Valgamaal ja Viljandimaal). 53.
nädalal võis tuvastada haigestumuse stabiliseerumise märke 10 maakonnas (Harjumaal,
Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Saaremaal,
Tartumaal ja Võrumaal). Ida-Virumaal ja Raplamaal on välja kujunenud mõõdukas
langustrend. Kuigi nakatumiskordaja R on 1 lähedal, on teadusnõukoja hinnangul R madal
väärtus hetkel 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
lisameetmete kehtestamata jätmisega võib suurde ohtu 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.
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).
Terviseameti hinnangul on kontaktõppe jätkamine suure nakkuse leviku riskiga, aga neid riske
on võimalik maandada, juhtides koolide ja koolipidajate tähelepanu nakkusohutu töökeskkonna
vajalikkusele, eelkõige õpetajate seisukohast.
Teadusnõukoja hinnangul toob koolide kontaktõpe kaasa nakatunute arvu kasvu õpetajate ja
laste hulgas, kuid laste nakatumisega ei pruugi kaasneda eakate nakatumise tõus. Arvestades,
et viimaste hulgas on nakatumisel haiguse raskekujulise läbipõdemise risk, sh
hospitaliseerimise risk ning suremus suuremad, on peetud otsust võimaldada kontaktõppes
osalemist alates 11. jaanuarist 2021. a endiselt põhjendatuks kõikides korralduses nimetatud
haridusastmetes ja -liikides tingimusel, et kasutatakse usaldusmeetmeid ning järgitakse
Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid.
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 (edaspidi PGS), mille kohaselt peab
koolikohustuslik õpilane osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud
õppes, täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt (PGS §
9 lg 1, § 35 lg 1). Koolikohustuslik õpilane õpib üldjuhul statsionaarses õppes, kus kooli
juhendatud tegevusel on suurem osakaal kui iseseisval õppimisel (PGS § 22 lg 2). Põhikoolija gümnaasiumiseadusest tuleneb, et üldjuhul on õpilane arvatud mõne klassi koosseisu ning
õpe toimub grupiti (klass koos, eraldi rühmad, erinevad klassid koos vms). E-õpe võib olla
juhendatud õppe osa (PGS § 24 lg 5). 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 huvihariduse ning huvitegevuse laialdasema lubamisega Eestis on
põhjendatud jätkata kontaktõpet, välja arvatud Harju ja Ida-Viru maakonnas.
Peale piirkondlike intensiivsete liikumisvabaduse piirangute kehtivad alates 14. detsembrist
2020. a kuni 10. jaanuarini 2021. a üle Eesti liikumisvabaduse piirangud haridusasutuses
viibimiseks ja liikumiseks. Võttes arvesse viiruse laialdasemat levikut Harju ja Ida-Viru
maakonnas, nähti korraldusega neis maakondades ette piirangud haridusasutustele alates 11.
jaanuarist 2021. a, mil lõppeb koolivaheaeg. Teistes Eesti maakondades võivad õppijad pärast
koolivaheaja lõppu naasta kontaktõppele. Samuti kehtivad alates 14. detsembrist 2020. a kuni
10. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) kogu Eestis tähtajalised rangemad nõuded sportimisele
ja treenimisele, sealhulgas spordivõistlustele, ning ka piirangud noorsootööle ja nii noorte kui
ka täiskasvanute huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Korraldusega kehtestatakse piirangud sportimisele, treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele,
piirangud noorsootööle ja nii noorte kui ka täiskasvanute huviharidusele, huvitegevusele,
täienduskoolitusele ja täiendõppele alates 11. jaanuarist 2021. a, välja arvatud Ida-Viru ja Harju
maakonnas. Kuivõrd nimetatud tegevustele juba kehtivad erinevad piirangud, siis sätestatakse
korraldusega kõikidele loetletud tegevustele ühtsed alused. Samuti jäävad kehtima korralduse
nr 282 punktis 209 erandina piirangud Harju ja Ida-Viru maakonnale, kus loetletud tegevustele
on kehtestatud eriregulatsioon.
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 siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on
suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 täpsustatakse korralduse nr 282 punktis 31 viidet isikule,
kes võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi Valitsuse
või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab
kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.
Muudatuse kohaselt võib isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ning on
saabunud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja kes on teinud 72 tundi enne Eestisse
tulekut või viivitamata Eestisse saabumise järel testi lahkuda oma elukohast või püsivast
viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid
võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed
nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui ta on saanud tervishoiutöötaja või
politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks, kui ta lahkub
oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse
saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral, kui ta hangib elukoha või
viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei
ole see võimalik, kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega, kui ta on
allkirjastanud Terviseameti juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise kinnituse, millega
kinnitab eelnimetatud nõuete täitmise kohustust. Muudatuse eesmärk on täpsustada kehtivat
regulatsiooni ja tagada Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabunud isikutele
sarnased tingimused eneseisolatsiooni läbimiseks, kui on teistel piiri ületanud ja
eneseisolatsiooni kohustust täitvatel isikutel.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 täpsustatakse korralduse nr 282 punkti 4 alapunkti 6,
milles tehakse tehniline täpsustus ja asendatakse viited õigetele sätetele. Samuti täpsustatakse
nimetatud punktis viidet korralduse pealkirjale, sest korralduse pealkiri on selle kehtestamise
ajast muutunud. Tegemist on tehnilise täpsustusega.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 3 täpsustatakse korralduse punkti 6, milles tehakse tehniline
täpsustus ning asendatakse viited õigetele sätetele. Muudatuse tulemusena võib Suurbritannia
ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist Eestisse saabunud isik, kes on haiguse tunnusteta, osaleda
punktis 7 nimetatud avalikul üritusel esinejana või isikuna, kes on ürituse läbiviimisega otseselt

seotud, või osaleda spordivõistlusel või -üritusel sportlasena, sportlase meeskonna liikmena või
isikuna, kes on otseselt seotud spordivõistluse või -ürituse läbiviimisega. Tegemist on tehnilise
täpsustusega.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 4 tehakse keeleline parandus korralduse nr 282 punktis 7.
Kehtiva regulatsiooni kohaselt on viidatud piirangutele, mis on sätestatud korralduse nr 282
punktides 11, 15, 17–19, kuid korraldus nr 282 sätestab ka teistes punktides samalaadseid
piiranguid. Õigusselguse huvides jäetakse ebavajalikud viited nimetatud sättest välja.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 5 sõnastatakse uuesti korralduse punktid 17−19 ning
nähakse ette tingimused sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele,
huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele välistingimustes ning sisetingimustes üle
Eesti.
Samuti nähakse ette tingimused spordi- ja liikumisürituste ning spordivõistluste läbiviimisele
üle Eesti.
Nimetatud tegevustele on korralduse nr 282 punktide 204−207 kohaselt kehtestatud kogu Eestis
piirangud kuni 10. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Kuivõrd tegemist on iseloomult ajutiste
piirangutega, siis korraldusega kehtestatakse nimetatud tegevustele ühetaoline regulatsioon,
mis vastab epidemioloogilisele olukorrale. Samuti jääb kehtima korralduse nr 282 punktis 209
sätestatud eriregulatsioon nimetatud tegevustele Harju ja Ida-Viru maakonnas.
Noorsootöö mõiste tuleneb noorsootöö seadusest, mille kohaselt on see tingimuste loomine
noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-,
tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootööd viiakse läbi näiteks noortekeskustes.
Täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lõike 4 kohaselt on täienduskoolitus väljaspool tasemeõpet
õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. Täienduskoolituste alla
kuuluvad ka kõik tööturukoolitused, mida viiakse läbi üksnes individuaaltegevuste või -õppena.
Huvihariduse ja -tegevuse alla ei kuulu inimeste iseseisev kogunemine näiteks huvikooli
väliselt laulmisega tegelemiseks või käsitööringiks kohalikus rahvamajas. Kuivõrd tegevuse
toimumise koha näol on tegemist avaliku siseruumiga, tuleb seal järgida korralduses avalikule
siseruumile kehtestatud reegleid. Kuivõrd praegu kehtib üle Eesti korralduse nr 282 punkti 207
kohaselt piirang noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja
täiendõppele, siis korraldusega leevendatakse nimetatud piiranguid tulenevalt sellest, et alates
11. jaanuarist 2021. a on lubatud kontaktõpe kogu Eestis, välja arvatud Harju ja Ida-Viru
maakonnas.
Punktides 17−19 sätestatud tingimusi ei kohaldata üldjuhul riikliku õppekava järgsele (alus-,
põhi- ja keskhariduse, kõrgharidusstandardi jt riiklikult kehtestatud õppekavadele) tegevusele,
spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti
täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade
meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning
puudega isikute tegevustele, sealhulgas 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. Iga punkti juures on esile toodud erisused
eraldi. Samuti ei kohaldata piiranguid isikute suhtes, kelle töö iseloom on sportlik, näiteks
baleriinid.
Punktides 17−19 sätestatud rühmapiiranguid ei kohaldata koos liikuvatele või viibivatele
perekondadele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Erandi
eesmärk on võimaldada perekondadel koos sportida ja treenida ning spordi- ja liikumisüritustel
osaleda. Sarnane põhimõte on sätestatud ka korralduse teistes punktides, nt 9 ja 91.
Kõikides punktides on ette nähtud, et tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja selle, et oleks tagatud desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.
Kehtima jäävad ka senised tingimused, et siseruumides kantakse maske. Maskide kandmise
kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Sportimisel oleneb maskikandmine 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. Samas võivad sporditegevuse puhul
sportlased maske kanda soorituste vahel (näiteks meeskonnaaladel vahetusmängijad). Seega ei
pea eelnimetatud tingimustel maske kandma sportlased, küll aga nende treenerid ja sportlasi
abistavad töötajad, näiteks massöörid, samuti kohtunikud ja abikohtunikud. Samuti peab olema
tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Rangemad
piirangud sportimisele ja treenimisele kehtivad praegu ainult Ida-Viru ja Harju maakonnas.
Punktis 17 sätestatakse muu hulgas, et välistingimustes on lubatud sportimine, treenimine,
noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe ainult siis, kui on tagatud
osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab olema, et kokku ei
puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Rühma suurus 25 isikut võimaldab
näiteks välistingimustes lubada mängida jalgpalli või muid rühmasporditegevusi.
Punktis 18 sätestatakse muu hulgas, et sisetingimustes on lubatud sportimine, treenimine,
noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
1) on tagatud osalejate arv rühmas kuni 11 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud peab
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad
perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
2) tagatud on ruumi kuni 50% täituvus.

Seega on sisetingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus,
täienduskoolitus ning täiendõpe lubatud ainult juhul, kui tagatud on ruumi kuni 50% täituvus ja
kui osalejate arv rühmas kokku koos juhendaja või treeneriga on kuni 11 inimest. Rühmas
osalevate isikute arvu vähendamine on vajalik, sest viiruse levik on ulatuslik ning selle
piiramiseks ei piisa üksnes haigestunute ja lähikontaktsete kindlaks tegemisest ja isoleerimisest,
vaid on vajalik rakendada lisapiiranguid. Sportimise jätkumine on oluline, et hoida inimeste
vaimset tervist, ning väiksemaarvulised rühmad vähendavad viiruse leviku riski. Edaspidi võib
sportimisel, treeningul, spordi- ja liikumisüritustel vm punktis nimetatud tegevust läbi viia nii,
et viibida ja liikuda võib kuni 11-liikmelises rühmas ning nii tegevuse ajal kui ka selle järel (nt
riietusruumis) ei tohi eri 11-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku
puutuda. See tähendab näiteks seda, et kui kergejõustikuhalli ühes osas treenib üks 11liikmeline
treeningrühm ning teises osas individuaalvõistleja, on lubatud nii eelnimetatud rühmal kui ka
individuaalvõistlejal samal ajal treenida tingimusel, et nende vahel on viiruse leviku
ennetamiseks vajalik vahemaa ja puudub igal ajal omavaheline kokkupuude. Mitme
treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine
nii, et täielikult on välditud rühmade omavaheline kokkupuutumine (nt saabumine, lahkumine,
tegevused treeningpaigas). Samu põhimõtteid tuleb rakendada ka noorsootöös, huvitegevuses,
huvihariduses, täienduskoolituses või täiendõppes.
Punktis 19 sätestatakse muu hulgas, et spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on
lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1)
sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad
osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad,
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja
kandidaadid;
2)
välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võib
osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja, ning tagatud
peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad
perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada; 3)
pealtvaatajad ei ole lubatud;
4) ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella
22.00 kuni 06.00.
Muudatusega võimaldatakse välistingimustes hakata läbi viima spordivõistlusi ning spordi- ja
liikumisüritusi väljaspool spordialaliidu võistlussüsteemi, professionaalset ning koondise
taseme sporti. Nähakse ette, et tegevusi on võimalik ellu viia kuni 25-liikmelises rühmas,
sealhulgas juhendajaga, ning tagatud peab olema, et ei puututa teiste isikutega kokku.
Arvestades, et välistingimustes ning piisavate usaldusmeetmetega on nakkuse leviku oht
väiksem, on põhjendud võimaldada võistlemist ja üritusi välistingimustes kõikidele isikutele
ning samas piirata jätkuvalt sisetingimustes tegevusi. Sisetingimustes võistlustel võivad osaleda
ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed
sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid. 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. Mõlemal juhul on pealtvaatajad
keelatud, mistõttu väheneb nende võimalike isikute kontaktide arv, kes iga päev kokku ei puutu.

Muudatusega täpsustatakse varem vaid siseruumides kehtinud nõuet, mille kohaselt ürituse
korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni
06.00. Nimetatud piirangu eesmärk on vähendada inimestevahelisi kontakte kõikidel üritustel,
kus võivad kohtuda inimesed, kes iga päev kokku ei puutu. Samuti tagada maksimaalselt
ühetaolised tingimused eri üritustele, mis võivad sise- ja välistingimustes toimuda.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 6 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punktid
204−207, sest nende punktidega kehtestati tähtajalised liikumisvabaduse piirangud, mis kehivad
kuni 10. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud). Tegemist on tehniliste muudatustega.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 7 täiendatakse korralduse nr 282 punkti 209 alapunktiga 10,
mis sätestab Harju ja Ida-Viru maakonnas eriregulatsiooni kuni 17. jaanuarini 2021. a
spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamisele.
Tegemist ei ole uue regulatsiooniga ning see on sätestatud seni korralduse nr 282 punktides 205
ja 206. Säte on vajalik selleks, et kehtestada eriregulatsioon Harju ja Ida-Viru maakonna
spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamisele, lähtudes sellest, et korralduse
punktid 205 ja 206 tunnistatakse kehtetuks.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 11. jaanuaril
2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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