Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
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.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Terviseameti,
Sotsiaalministeeriumi 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 ning lõikeid 5 ja 8.
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. Viirust on võimalik saada nakatunud inimesega
lähikontaktis olles või saastunud pindade ning nt saastunud käte kaudu. Viirus levib kiiremini
halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk
haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Korraldusega nähakse ette täiendavad tähtajalised liikumisvabaduse piirangud ja meetmed.
Piirangute ja meetmete kehtestamine on tõhus ning proportsionaalne inimeste elu ja tervise ning
üldiselt rahvatervise ja tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks. Korraldusega
kehtestatavad piirangud on kaalutud ning neid on peetud erinevatest alternatiividest
proportsionaalseimaks.
Korraldusega kehtestatakse üle kogu Eesti lisapiirangud kauplustes ja toitlustusasutustes
viibimisele, piiratakse spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist. Samuti
täiendatakse haridusasutuste õppehoonetes viibimise piirangut erisusega, mille kohaselt
lubatakse õppehoonetes viibida õppekavajärgseks tegevuseks põhikooli lõpueksameid ja
riigieksameid sooritavatel õppijatel.
Kehtestatavate piirangute eesmärk on senisest veelgi laialdasemalt ja tõhusamalt vähendada
inimestevahelisi kontakte ning takistada viiruse levikut. Vabariigi Valitsust nõustava
teadusnõukoja hinnangul peab COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2
leviku peatamiseks olema nakatumiskordaja alla ühe. Nakatumiskordaja ehk R näitab seda,
mitut inimest üks inimene nakatab. Teadlaste hinnangul on võimalik nakatumiskordajat
alandada, kui inimesed suudavad omavahelisi kontakte 20% vähendada ning kui suureneb
umbes 10% distantsi hoidmine koos maski kandmisega. Terviseameti 1. märtsi 2021. a
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hinnangu kohaselt on haigestumine tõusutrendil ning võrreldes eelmise nädalaga on uute
juhtude juurdekasv olnud 46,8%. Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse üleriigiline ulatuslik
epideemiline levik ning haigestumise intensiivsus on väga suur.
Terviseameti hinnangu kohaselt näitab nakatamiskordaja R, et võrreldes üle-eelmise nädalaga
haigestumuse prognoositav kasvutempo suureneb (R 1,18–1,25). Kõige rohkem kasvab
nakatumiskordaja Harjumaal (R 1,3) ja Ida-Virumaal (R 1,25). Terviseameti hinnangul on
haiguse levik intensiivne üle kogu Eesti ning ka Harjumaa nakatumisteta oleks üle-eestiline
nakatumiskordaja 1,15. Samuti jätkub võrreldes eelmiste nädalatega kollete üldarvu mõningane
suurenemine. Kokku oli kaheksandal nädalal koldeid 167 (eelmisel nädal oli koldeid kokku
133). Võrreldes eelnevate nädalatega on endiselt kõige enam rühmaviisilist haigestumist seotud
töökohtadega, seejärel lasteasutustega ja oluline osa kolletest on jätkuvalt hoolekandeasutustes.
Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus nakatumine on tõusutrendis. Et saavutada
nakatumiste langustrend, peavad kehtestatud meetmed toimima pikemat aega (vähemalt 28
päeva) ja olema piisavalt mõjusad, et päevast nakatumiste arvu vähendada vähemalt 60%, et
tagada haiglate vajalik toimepidevus. Vaadates viimase kolme nädala nakatumise kasvukiirust
(90,1%), sealhulgas viimasel nädalal (46,8%), ja eeldusel, et nakatumiskordaja R jääb püsima
praeguse 1,25 juurde või suureneb, ületab Terviseameti hinnangul ilma lisameetmete
rakendamiseta Eesti päevaste nakatumiste koguarv märtsi lõpuks 5000 kuni 7000 inimest, mis
omakorda paneb suure surve alla haiglate toimepidevuse (ületades tervishoiu võimekust kuni
kaks korda).
23. veebruari 2021. a andmete põhjal on COVID-19 seireuuringu kohaselt kontaktid ja
lähikontaktid võimalike nakatunutega suurenenud, siinjuures on 2/3 nakkusohtlikest
positiivsetest ilma viirushaiguse sümptomiteta. Uuringu kohaselt on iga 13. inimene Eestis
olnud kokkupuutes või lähikontaktis võimalike nakatunutega, mis tähendab, et viirus levib kogu
ühiskonnas laialdaselt. Teadusnõukogu on seisukohal, et juba kehtestatud meetmed ei ole
piisavad viimaks nakatumiskordaja R väärtust 1,25-lt 0,9-ni, ning on ajakriitiline rakendada
meetmeid, mis viivad inimestevahelisi kontakte miinimumini.
Teadusnõukoda on rangemate meetmete vajadusele viidanud ka suurema nakkuskandlusega
tüvede levimise tõttu, mille hulk on Eestis tõusutrendis. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskuse (ECDC) 15. veebruari 2021. a raporti1 andmetel pakuvad mitmed uuringud tõendeid
tüve B.1.1.7 (tuntud ka kui UK-tüvi) suurenenud edasikanduvuse kohta. Erinevad raportis
viidatud uuringud hindavad, et tüve B.1.1.7 edasikandlus võib olla 56% suurem kui varem
tuvastatud SARS-CoV-2 variantidel. Teine raportis viidatud uuring hindab uue B.1.1.7 tüve
mõju nakatumiskordaja R kasvule 0,4–0,7 punkti ehk 50–75% võrra. Ajavahemikul 22.–28.
veebruar 2021. a fokusseeritud valimiga sekveneeritud 192 proovist leiti Terviseameti andmetel
tüvega B.1.1.7 (tuntud ka kui UK-tüvi) 49 proovi. Samal ajavahemikul tehtud juhuvalimist leiti
Eestis kõnealust tüve 12,9% proovidest, millest võib eeldada negatiivset mõju Eesti
haigestumistempo tõusule.
COVID-19 on inimeselt inimesele leviv haigus ja seega on tal potentsiaal levida kõigis
kohtades, kus on inimestevahelised kontaktid. Kiireks nakkuse leviku pidurdamiseks, mis on
praegust laialdase leviku ja kollete rohkuse olukorda silmas pidades Eestis vajalik, on teiste
riikide praktika kohaselt olnud vaja rangeid ja üldisi piiranguid nt Saksamaal, Suurbritannias,
Hispaanias, Iirimaal ja Leedus. Praegu on nakkuse levik niivõrd laialdane ja ulatuslik, et
1

SARS-CoV-2 increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th Update.
ECDC. 15 February 2021. Kättesaadav: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-covid19-14th-update-15-feb-2021.pdf
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valdkondlike või regionaalsete piirangute mõju ei ole tõenäoliselt piisav, kuna muu hulgas ei
ole suur hulk inimesi teadlikud, kust nakkus saadi. Piirangute kehtestamisel on peetud silmas,
et 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis kõrge või tõusmas kõikides
maakondades ning haigestumuse intensiivsus on väga suur ja viiruse levik ulatuslik kogu Eestis.
Siinjuures on kehtestatavad piirangud põhjendatud ka seetõttu, et teadmata juhtude osakaal ehk
inimeste arv, kelle puhul on nakatumispaik teadmata, on orienteeruvalt 30% kogu nakatunute
hulgast.
Eelmistel nädalatel alanud nakatumise kasv on jätkunud ning varasem stabiliseerumine on
pöördunud selgelt tõusutrendi. Kõige kõrgem haigestumus on Saaremaal 1710,9/100 000, kus
positiivsete testide osakaal moodustab 22,1%, positiivsete testide juurdekasv oli seal viimasel
nädalal 10,9%. Saaremaal on haigestumus olnud kasvutrendis juba viiendat nädalat.
Epideemiline levik on Harjumaal (juurdekasv 52,8%), Lääne-Virumaal (juurdekasv 72,8%),
Läänemaal (juurdekasv 36,1%) ja Ida-Virumaal (juurdekasv 30,7%).
Kaheksandal nädalal tuvastatud haigusjuhtudest analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht
teadmata 33,2% juhtudest. Nakkus saadi perekonnast 36,9% üldarvust, tööl 13,4%, mujal 5,3%
(kontakt haigega toimus sõpruskonnas, elukohas, huvitegevuses, spordiklubis, -trennis ja
-võistlusel, ühissõidukis, eraüritusel, koolitusel), haiglas 0,5%, hoolekandeasutuses 2,0%,
välismaal 2,3%, Kaitseväes 2,1%, laste- ja õppeasutuses 4,2% juhul. Võrreldes seitsmenda
nädalaga nakatumispaikade muster ei muutunud märgatavalt.
2. märtsi 2021. a seisuga on Eesti COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2
viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1072,33. Viimase ööpäevaga
lisandus 6566 testi tulemust, nendest 1113 olid positiivsed. Haiglaravil on 565 patsienti,
juhitaval hingamisel on 27 patsienti. Ööpäeva jooksul lisandus 7 surmajuhtumit. Kokku on
Eestis surnud 605 koroonaviirusesse nakatunud inimest.
Maakondlikud nakatumisnäitajad 2. märtsi 2021. a seisuga viimase 14 päeva jooksul 100 000
elaniku kohta on järgmised:
Maakond

14 päeva suhtarv 100 000
elaniku kohta

Saare

1 783,39

Harju

1 381,09

Ida-Viru

1 223,75

LääneViru

1 095,78

Võru

796,27

Järva

725,79

Rapla

645,99

Pärnu

597,55
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Lääne

562,51

Tartu

551,80

Valga

503,47

Viljandi

493,92

Jõgeva

485,20

Põlva

446,30

Hiiu

386,47

Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on kogu Eestis laialdane ning tervishoiusüsteem on sattunud
suure surve alla. Tervishoiusüsteemi toimepidevus on juba praegu suure surve all ning viiruse
leviku tõkestamiseks lisameetmete kehtestamata jätmisega tuleb lisaks plaanilise ravi
ümberkorraldamise seda veel ulatuslikumalt piirama hakata, kui seda juba tehtud on. Praegu on
haiglad valmisoleku astmel A4 ning valmistumas ette liikumist astmele A5, mis tähendab
täiendavat plaanilise ravi olulist piiramist.
2. märtsi 2021. a seisuga on haiglate COVID voodikohtadest hõivatud 72,30%, nendest
intensiivravikohtadest on hõivatud 70,05% ja üldravikohtade hõivatus on 72,98%.
Koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestas Vabariigi Valitsus 26. veebruaril
2021. a ulatuslikud liikumisvabaduse piirangud. Nakatumise pidurdamiseks kehtestatakse üle
Eesti täiendavad tähtajalised piirangud, mille eesmärk on vähendada veelgi inimeste
omavahelisi igapäevaseid kontakte. Välistatud ei ole vajaduse korral lisameetmete
kehtestamine või meetmete pikendamine, kui nakatumisstatistika ei näita olukorra paranemist.
Piirangute kehtestamise aluseks on ka 23. veebruaril 2021. a avaldatud seireuuringust2 nähtuv,
mille kohaselt suuremate osalejate arvuga (kuni 50 ja kuni 100) üritustel osalemine on
kasvanud, kuni 20 osalejaga üritustel osalemine on märgatavalt kasvanud ning kuni 20
osalejaga ürituse külastamine on oluliselt kasvanud 18–39-aastaste, aga ka 40–64-aastaste seas.
Kohtumiste vältimine on jätkuvalt normiks ligi 50% elanikkonna seas, kuid see on langemas,
samuti on nooremad inimesed hakanud kohtumiste vältimist vähem tõsiselt võtma. Ka kodus
püsimine on langevas trendis. Samuti on uuringu 14. laines märgatavalt suurenenud nende
osakaal, kes ei muuda midagi oma tegevustes pärast kokkupuudet nakatunuga, mistõttu
suureneb viiruse leviku oht veelgi.
Korralduse punktiga 1 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punktid 2013 ja 2014.
Punkti 2013 muudatuste kohaselt lubatakse alates 15. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a
(kaasa arvatud) õppeasutuste õppehoonetes viibida õpilastel, kes sooritavad 2020/2021.
õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid.
Seega lubatakse muudatustega õppetööst osa võtta kuni kahel päeval nädalas ka käimasoleval
õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid sooritavad (põhikooli, gümnaasiumi ja
kutseõppeasutuse) õpilased. See on lubatud alates 15. märtsist 2021. a selleks, et õpilased
saaksid lõpueksamiteks valmistuda. Õppurid on lubatud õppehoonesse vahetustega, muu hulgas
https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-levimuse-uuring-covid-19-aktiivne-seire
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võttes arvesse õppeasutuse asukoha ja vastava õppeasutuse epidemioloogilist olukorda.
Kehtima jäävad kõik seni kehtinud nõuded õppe läbiviimisele ning lisaks rakendatakse
õppehoonetes vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele muid viiruse leviku
ennetamiseks vajalikke meetmeid, mh:
•

Maski kandmise kohustus nii õpetajatel, kogu kooli personalil kui ka õpilastel.

•

Hajutamise kohustus nii klassis kui ka väljaspool klassi kooliruumides.

•

Tagatakse, et klassid omavahel kooli territooriumil kokku ei puutu, sealhulgas koridoris,
riietusruumis ja sööklas.

•

Tundide vahel ruumide tuulutamine ning võimaluse korral klassiruumi vahetus peale
igat tundi.

•

Tagatakse desinfitseerimisvahendid ja käte pesu peale igat tundi.

•

Laulmine ja kehaline kasvatus toimuvad ainult välistingimustes ja hajutatult. Võimaluse
korral toimuvad ka muud tunnid välistingimustes.

•

Kooli territooriumile ja koolihoonesse võõraid (kes ei ole õpilased, kooli töötajad,
teenuse pakkujad või tugiisikud) ei lubata.

•

Sisseastumiskatsed toimuvad eelkõige elektrooniliselt.

•

Eksamid toimuvad hajutatult, kantakse maske ning kasutatakse muid ennetusmeetmeid
(näiteks kindad ja desinfitseerimisvahendid).

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 1 alusel on nakkushaiguste
epidemioloogilisest levikust tuleneva ohu üle otsustamine Terviseameti pädevuses. Samas
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on õppekorralduse pädevus koolijuhil. Seetõttu peab
koolijuht arvestama distantsõppega kaasnevaid riske. Samuti on soovitav järgida Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhiseid distantsõppe korraldamise kohta. Koolijuhtidel tuleb arvestada,
et kontaktõppe puudumine võib tekitada õpilünkade süvenemist ja suurendada hariduslikku
ebavõrdsust, samuti tuleb arvestada järjest enamat õpetajate ja õpilaste töökoormust.
Distantsõppe jätkumine, arvestades nii eelmisel kui ka sellel õppeaastal läbiviidud distantsõppe
mahtu, võib olla kõikidele osalistele koormav, mis toob lisaks hariduslikele riskidele endaga
kaasa ka vaimse ja füüsilise tervise riske. Seetõttu on oluline roll koolijuhil koostöös kooli
pidajaga nimetatud riske maandada. Kõikidele osalistele suurenenud koormus on arvestatav
vaimse tervise risk. Kõige olulisem on, et distantsõppe rakendamisel tuleb kõigile õpilastele
tagada arenguks sobiv õppekeskkond ja võimalus saada juhendatud õpet. See tähendab, et
koolipidaja peab kindlustama õppeks vajalikud vahendid, sealhulgas arvutid või muud
tehnoloogilised vahendid. Vajaduse korral tuleb õpilased vahenditega varustada. Vt täpsemalt
Haridus- ja Teadusministeeriumi materjale – https://www.hm.ee/et/koroona. Haridus- ja
Teadusministeerium töötab välja täiendavad toetavad meetmed distantsõppega kaasnevate
riskide maandamiseks, näiteks toetab ministeerium arvutite soetamist.
Punkti 2014 muudatustega nähakse alates 6. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa
arvatud) ette lisameetmed ja piirangud.
Muudatused puudutavad spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist,
toitlustusasutustes ja kauplustes ning kaubandusettevõtetes liikumist ja viibimist. Seetõttu
täiendatakse punkti 2014 alapunktidega 7 ja 8 ja tehakse muudatusi teistes alapunktides.
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Punkti 2014 lisatava uue alapunktiga 8 nähakse ette teenuse osutaja teenindussaalis viibimise ja
liikumise tingimused, mis seni on kehtestatud korralduse nr 282 punktiga 9. Nimetatud
muudatus on normitehniline ning teenuse osutamise kohas viibimise tingimusi ei muudeta.
Punkti 2014 terviklikkuse tagamiseks ning kehtestatavate muutmete ja piirangute üheselt
mõistetavuse huvides sõnastatakse punkt 2014 tervikuna uuesti.
Kuivõrd korralduses nr 282 juba kehtivad punktis 2014 nimetatud tegevusaladele ja asutustele
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud, siis käesoleva punktiga
kehtestatakse ajutine regulatsioon lisameetmete ja -piirangute kohaldamiseks. See tähendab, et
punktis 2014 sätestatud piirangud kehtivad üksnes 28. märtsini 2021. a ning seejärel tuleb
kohaldada korralduse nr 282 punktides 9–11 ja 13–20 sätestatud piiranguid, kui Vabariigi
Valitsus ei otsusta nakkushaiguse leviku tõttu teisiti.
Korralduse punkti 2014 alapunktid 1 ja 2 käsitlevad siseruumides ja välistingimustes sportimist,
treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet.
Loetletud tegevused on siseruumides endiselt
individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga.

lubatud

individuaaltegevusena

ja

Individuaaltegevuseks loetakse tegevust kas üksi või tegevust kahe inimese vahel, kellest üks
on sportlane ja teine treener. Lähtudes individuaalõppe ja treeningtegevuse põhimõttest on
lubatud ka treeningud, mis toimuvad kahe individuaalsportlase vahel (ilma treenerita).
Piirangut ei kohaldata peredele, seega olenemata pere suurusest on lubatud koos sportida.
Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste
alla. Nendeks on kuus spordiala: tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall, rannatennis.
Nimetatud spordialad on rahvusvaheliselt reguleeritud individuaalspordialadena ning nendel
spordialadel võib paarismängu ajal esineda üksnes juhukontakt vastasmängijaga ja seetõttu on
nakkuse risk minimaalne.
Koolituste puhul tähendab piirang, et teha võib ühe koolitaja ja ühe koolitatavaga koolitusi.
Samuti on lubatud distantsilt, nt video vahendusel koolituste, treeningute ja tegevuste
korraldamine.
Lisatingimusena nähakse ette, et nimetatud tegevuste läbiviimisel ei tohi ruumide täituvus olla
rohkem kui 25%. Et tagada tegevustel piisav hajutatus ning ohutus, eelkõige kokkupuutumise
vältimine teiste isikutega, on soovitus tagada iga harrastajapaari kohta 20 m2 ala, mille sees
tegevusi ellu viia.
Piiranguid ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolide nende õpilaste puhul,
kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones ja kes õpivad samas klassis.
Samuti ei kohaldata piirangut koolieelses lasteasutuses, kui tegevust või treeningut viiakse läbi
sama lasteaia rühma lastega, kes iga päev kokku puutuvad. Samuti ei kohaldata piirangut
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijatele, riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
Piiranguid ei kohaldata ka puuetega inimeste tegevustele, kuna on vajalik, et puuetega
inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täienduskoolitusel, samuti
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sportimisel ja treenimisel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi. Küll aga on soovitatav
võimalikult suures ulatuses korralduses toodud piiranguid kohaldada ning järgida muid nakkuse
leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid, kui puuetega inimestega läbiviidav tegevus seda
võimaldab. Näiteks on ka puuetega inimeste puhul oluline hoida distantsi, desinfitseerida
inventari ja käsi ning vajaduse korral ka kanda maski. Sama põhimõtte kohaselt ei kohaldata
piiranguid 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.
Puudega isikute tegevuste alla kuulub ja piirangut ei kohaldata Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse tegevusele. Samuti ei kohaldata piirangut koos liikuvate või viibivate perekondade
suhtes või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Järgida tuleb korralduse nr 282 punktis 82 sätestatud nõudeid, st kanda maski ning tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.
Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe
välistingimustes
Nimetatud tegevused on välistingimustes lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei ole rohkem
kui 10 inimest ja kokku ei puututa teiste isikutega.
Piirangut ei kohaldata koolieelses lasteasutuses sama rühma lastele või õpilastele, kellele ei
kohaldata käesoleva korralduse kohaselt õppehoones viibimise ja liikumise piirangut ja kes
õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata piirangut spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijatele, riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele,
sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused
Korralduse nr 282 punkti 2014 alapunkt 3 sõnastatakse uuesti ja piiratakse täiendavalt
spordivõitluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist.
Nimetatud üritused nii sise- kui ka välistingimustes on muudatuste kohaselt lubatud ainult siis,
kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased
ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike alade
esi- ja meistriliigade mängijad. Erisuse eesmärk on tagada võistlemine nendele sportlastele,
kelle jaoks sportimine ja võistlemine on peamine või oluline sissetuleku allikas või kes
valmistuvad käesoleval aastal toimuvateks rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks.
Samuti on lubatud puudega isikutele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni
teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.
Puudega isikute, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste
raames toimuvate spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste lubamine on oluline, kuna
puudega isikutele tuleb tagada järjepidevus, piisav abi ja tugi ning liikumisharrastuste
toimumine, ning tulenevalt erivajadusest ei ole mõistlik neile rangeid piiranguid kehtestada.
Lisaks tuleb arvestada, et erivajadustega inimestel on sportimisel tavapärasest erinevad
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tingimused ning üldjuhul ei toimu need suures rühmas. Igasugused muudatused (ka väiksemad
muudatused) võivad halvendada puudega isikute igapäevast toimetulekut.
Erinevalt Vabariigi Valitsuse 26. veebruaril 2021. a kehtestatud piirangutest ei ole
lisapiirangute kohaselt alates 6. märtsist 2021. a lubatud korraldada spordivõistlusi ning spordija liikumisüritusi ka riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevuste korral, samuti
ei nähta ette erandit, mis lubab läbi viia spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi koolieelse
lasteasutuse lastele või õpilastele, kellele ei kohaldata õppehoones viibimise ja liikumise
piirangut ja kes õpivad samas klassis. Nimetatud piirangute eesmärk on viia inimestevahelised
kontaktid miinimumini ning keelata tegevused, mis toovad kaasa nakkushaiguse leviku.
Korralduse punkti 2014 alapunktides 4 ja 5 sisulisi muudatusi ei tehta. Nimetatud alapunktid
puudutavad saunu, spaasid, basseine, veekeskusi ja ujulaid, statsionaarse istekohaga ja
statsionaarse istekohata avalikke koosolekuid, avalikke üritusi, sealhulgas konverentse,
teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi
talitusi, meelelahutust, muuseume ja näituseasutusi. Näiteks on keelatud nimetatud
ajavahemikul kinoseansid, sh nii avalikud kui ka privaatsed. Neile jäävad kehtima piirangud,
mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 26. veebruaril 2021. a ning mis jõustusid 3. märtsil 2021.
a.
Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini 2021. a ei ole lubatud siseruumides avalike koosolekute ja
ürituste, sealhulgas konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseansside, avalike
jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste korraldamine ning meelelahutusteenuse
osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes viibimine. Keeld puudutab nii
statsionaarse istekohaga kui ka ilma istekohtadeta koosolekuid ja üritusi.
Välistingimustes on avalike koosolekute ja ürituste korraldamine ning nimetatud teenuse
osutamise kohtades viibimine ja liikumine lubatud, kuid tagada tuleb, et osalejaid ei oleks
rohkem kui 10 inimest. Korraldaja peab tagama, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas
ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00.
Piirangud ei puuduta näiteks veebiülekandena korraldatava konverentsi, kontserdi või
teatrietenduse korraldamist, kus ei osale teisi isikuid peale esinejate ning nimetatud ülekande
tegevuseks vajalik personal.
Siseruumis asuv meelelahutusteenuse osutamise koht korralduse mõttes on näiteks ööklubi,
keeglisaal, piljardimängukoht, kasiino ja laste mängutuba jms.
Välistingimustes hõlmab meelelahutusteenus erinevaid korraldatud tegevusi, nt rabamatk,
tünnisaunad, mis on lubatud maksimaalselt 10 inimesega. Meelelahutusteenuseks loetakse
samuti tegevusi, kus ettevõtja rendib klientidele välja näiteks sõiduki, mida kasutatakse peo
korraldamiseks või muuks meelelahutuseks. See tähendab, et ka rentija ja rendile võtja peavad
järgima korralduses toodud tingimusi, mh näiteks tegevuse läbiviimise ajalist piirangut.
Piirangut ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja,
töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks
vajalike isikute suhtes. Omaniku all mõeldakse korralduses nii füüsilisest isikust omanikku või
tema esindajat kui ka juriidilisest isikust omaniku esindajat. Säte võimaldab omanikul või
omaniku esindajal kontrollida koha korrashoidu või viibida muudel hädavajalikel juhtudel
hoones. Samuti võivad konverentsi korraldajad olla saalis koos tehnikutega ning ka töövõtjad
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ja esinejad. Eesmärk on tagada, et nad saaksid korraldada veebi vahendusel näiteks konverentse
jne. Samas tuleks rakendada nakkusohu vähendamiseks muu hulgas 2+2 põhimõtet ning kanda
maski.
Avalikud jumalateenistused ja teised usulised talitused sisetingimustes ei ole lubatud, kuid
samas ei ole keelatud isikutel ise kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või muid usulisi
talitusi läbi viia. See tähendab, et organiseeritud tegevust ei tohi sellel perioodil läbi viia.
Näiteks on lubatud matusetalituste läbiviimine koos lähedastega, kuid sellisel juhul tuleks
rakendada nakkusohu vähendamiseks muu hulgas 2+2 põhimõtet ning kanda maski.
Korraldusega kehtestatud keeld külastajatel viibida muuseumides ja näituseasutustes ei hõlma
näiteks samades ruumides tegutsevaid toitlustusettevõtteid või kaubanduspindu, millele
rakenduvad eelnimetatutele kehtestatud piirangud. Näiteks võib muuseumis asuvas restoranis
või kohvikus viibida ja liikuda toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibimiseks ja
liikumiseks alapunktis 6 ettenähtud tingimustel.
Toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalides viibimine
Korralduse nr 282 punkti 2014 alapunkti 6 muudatustega piiratakse veelgi toitlustusettevõtete
müügi- või teenindussaalide lahtiolekuaega toidu ja joogi kohapeal tarbimiseks ning seatakse
rangem ruumi täituvuse piirang koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil.
Alates 6. märtsist 2021. a võib toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis toidu ja joogi
kohapeal tarbimiseks viibida tööpäevadel alates kella 06.00 kuni 18.00. Esmaspäevast reedeni
alates kella 18.00 kuni 06.00 ja nädalavahetustel on lubatud üksnes toidu kaasamüük.
Lisaks nähakse ette, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaali täituvus ei tohi olla rohkem
kui 25%.
Toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis peab jätkuvalt kandma maski ja tagada tuleb 2+2
reegli järgimine. Nimetatud piirangut ei kohaldata koos liikuvate või viibivate perekondade
suhtes või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
Lisandub ajaline viibimise keeld ning hajutamise nõue ka välistingimustes toitlustusettevõtte
teenindusalal, näiteks väliterrassidel. Toidu kaasaostmiseks võib toitlustusettevõtte õuealal
viibida, kuid tagatud peab olema isikute hajutamine.
Peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine
Terviseameti juhiste kohaselt.
Piiranguid ei kohaldata toitlustusettevõtte omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde
tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Lahtiolekuaja ja täituvuse piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava
õhusõiduki pardal ning lahtiolekuaja piirangut rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu
alal, rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale
müügikohale ning parvlaeva pardal. Lahtiolekuaja piirangut ei kohaldata ka tankla suhtes, kui
teenuse osutaja tagab, et kliendid ei tarbi kohapeal toitu ega jooki.
Piirangu eesmärk on vältida inimeste kogunemist toidu kohapeal tarbimiseks, kuna see
pikendab sisetingimustes viibimise aega. Samal ajal võimaldavad piirangud esmaspäevast
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reedeni neil inimestel, kellel ei ole võimalik teha kaugtööd ja kelle töökohas ei ole toitlustus
korraldatud, süüa lõunat avalikus toitlustusettevõttes kohapeal.
Toitlustusettevõtete müügi- või teenindussaalide lahtiolekuaja piiramine mõjutab muu hulgas
majutusettevõtetes asuvaid toitlustusasutusi ning majutusteenuse pakkumisel koos
toitlustamisega tuleb majutusettevõtetel tagada hotelli toitlustuskohtade asemel klientide
toitlustamine alternatiivsete meetmetega, näiteks toateenindusega ajal, mil toitlustusettevõtte
müügi- ja teenindussaalis viibimisele on kehtestatud piirangud.
Kauplustes ja kaubandusettevõtetes viibimine
Korralduse nr 282 punkti 2014 täiendatakse uue alapunktiga 7, millega sätestatakse piirangud
ja meetmed kaupluses ja kaubandusettevõttes viibimisele. 19. veebruaril 2021. a avaldatud
rahvusvahelisest uuringust3, mis hõlmab 41 riigi andmeid ajavahemikul jaanuar kuni mai 2020,
ilmneb, et
suure osa mitteesmavajalike kaupluste ja äride sulgemine vähendab
nakatumiskordajat R kuni 35%. Lähtuvalt sellest on põhjendatud nädalavahetustel piirangu
kehtestamine kaubandusettevõtetes, aga ka toitlustusettevõtetes.
Kauplustes ja kaubandusettevõtetes viibimise tingimused on kehtestatud praegu korralduse nr
282 punktis 9. Muudatustega piiratakse ka kaupluste ja kaubandusettevõtete lahtiolekuaega ja
nähakse ette rangem müügisaali täituvuse piirang. Samuti sätestatakse võimalus
lahtiolekupiirangu ajal kaubelda, kui ettevõtja tagab kauba väljastamise viisil, millega klient
kaubandusettevõtte siseruumides asuvasse müügisaali ei sisene. Kaupade nimetatud viisil
väljastamisel tuleb tagada klientide hajutamine (nt väljastuspunkti järjekorras maha märgitud
2-meetrine vahemaa). Soovitav on kasutada kullervedu või e-kaubandust.
Muudatuste kohaselt võivad kliendid alates 6. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa
arvatud) kaupluse müügisaalis ning kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis viibida ja liikuda
ajavahemikus alates esmaspäevast kella 00.00 kuni reede kella 24.00. Nädalavahetustel on
mitteesmavajalike kaupluste siseruumides viibimine piiratud. Kaupu võib müüa ja väljastada
üksnes kaupluse välistingimustes asuval müügi- või väljastusalal. Seega on lubatud korraldada
kaupade kättesaamine nt väljastuspunkti kaudu.
Võrdluseks teiste riikide sarnane regulatsioon: Itaalias on kõikides regioonides
nädalavahetustel ostukeskused suletud. Samuti on Saksamaal ja Slovakkias nädalavahetustel
kõik poed, välja arvatud toidupoed ja apteegid, suletud. Taanis on kaubanduskeskused suletud
kõikidel nädalapäevadel ja avatud on üksnes toidupoed ja apteegid. Kreekas on poed avatud,
kuid poes viibimise aeg on määratud 2 tundi.
Võrreldes seni kehtivate tingimustega nähakse ette, et kaupluse müügisaali
kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%.

ja

Müügisaalis või kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis peab olema tagatud
desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning desinfitseerimisnõuete
täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

3

Brauner et al., Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science vol 371, 802
(19th February 2021). Kättesaadav: Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19 |
Science (sciencemag.org)
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Lahtiolekuaja piirangut ei kohaldata viibimisele toidukaupluses, apteegis, kaupluses, kus
müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või
meditsiiniseadme kaardi alusel, optikapoes, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste
müügikohas või tankla müügisaalis. Samuti tuleb tagada juurdepääs lahti jäävatele teenuse
osutamise kohtadele, esmavajalikele poodidele ja pakiautomaatidele.
Nii kaubandusettevõtete kui ka toitlustusettevõtete nädalavahetusel sulgemise eesmärk on
vähendada suurte inimhulkade kogunemist siseruumides, võttes arvesse muu hulgas seda, et
nädalavahetustel suureneb inimeste liikumine Eesti eri piirkondade vahel, mistõttu suureneb
omakorda nakkuse leviku oht.
Teenuse osutaja teenuse osutamise kohas või teenindussaalis viibimine
Korralduse nr 282 puntki 2014 lisatakse alapunkt 8, millega nähakse ette siseruumis asuvas
teenuse osutaja teenuse osutamise kohas või teenindussaalis viibimise tingimused, mis seni on
kehtestatud korralduse nr 282 punktiga 9.
Kliendid võivad siseruumis asuvas teenuse osutaja teenindussaalis viibida ja liikuda, kui on
tagatud korralduse nr 282 punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine ning ruumi täituvus ei
ole rohkem kui 50%. Teenuse osutaja peab teenuse osutamise kohas või teenindussaalis tagama
desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning desinfitseerimisnõuete
täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Teenuse osutaja teenindussaalide all mõeldakse käesolevas korralduses näiteks postkontoreid,
pakiautomaatide väljastuspunkte, pangakontoreid, ilu- ja juuksurisalonge, kingsepa- ja
kellassepatöökodasid jne, millele ei kohaldata korralduse punkti 2 alapunktis 7 sätestatud
kaupluse müügisaalile ettenähtud tingimusi.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 6. märtsil 2021.
a. Põhikooli lõpueksameid või riigieksameid sooritavaid õpilasi puudutavad muudatused
jõustuvad 15. märtsil 2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes

3. märts 2021. a
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