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, 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
on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil
nakkusohtliku inimesega. Viirust on võimalik saada ka 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.
Piirangute ja meetmete jätkamine on tõhus ning proportsionaalne inimeste elu ja tervise ning
rahvatervise ja tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks.
Käesoleva korraldusega muudetakse osaliselt COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
kehtestatud piiranguid ja meetmeid, mis jõustusid 11. märtsil 2021. a ja mis kehtivad käesoleva
korralduse andmise hetkel 25. aprillini 2021. a. 11. märtsil 2021. a jõustusid piirangud, millega
piirati täiendavalt sise- ja välistingimustes sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust,
huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet. Samuti piirati spordivõistluste ning spordi- ja
liikumisürituste läbiviimist. Lisaks jäi kehtima põhimõte, et isikud ei või viibida ja liikuda
avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates, välja
arvatud korralduses sätestatud erandite korral (nt isikliku hügieeni tagamine). Avalikele
koosolekutele, avalikele üritustele, sealhulgas konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele
ja kinoseanssidele, avalikele jumalateenistustele ja teistele avalikele usulistele talitustele
säilitati senised liikumispiirangud. Isikutel ei lubatud viibida ja liikuda siseruumides
meelelahutusteenuse osutamise kohas (sh laste mängutubades) ning muuseumides ja
näituseasutustes. Piiratud tingimustel oli lubatud pidada välistingimustes avalikke koosolekuid,
avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi ning viibida ja liikuda välistingimustes
vabaõhumuuseumides. Toitlustusettevõtetel lubati klientidele toitu üksnes kaasa müüa.
Klientidel keelati viibida siseruumides oleva kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte
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üldkasutatavas ruumis, välja arvatud korralduses sätestatud erandite puhul. Täiendati teenuste
osutamise piiranguid. Lisaks täiendati korraldust põhimõttega, et välistingimustes asuvas
avalikus kohas võivad koos viibida kaks isikut, hoides teiste isikutega kahemeetrist vahemaad,
välja arvatud, kui see ei ole mõistlik või kui tegemist on koos liikuva perekonnaga. Käesoleva
korraldusega muudetakse osaliselt ülalnimetatud piiranguid ja meetmeid alates 26. aprillist
2021. a ja 3. maist 2021. a.
Korralduse väljatöötamisel arvestatud seda, et Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse
üleriigiline ulatuslik epideemiline levik ning haigestumise intensiivsus on väga suur. Ehkki
viimasel nädalal on viiruse leviku kiirus alanenud, on oht koroonaviirusega nakatuda endiselt
kõrge. Aprillis 2021 on nakatumise tase stabiliseerunud veebruari 2021 tasemele. 15. nädala
jooksul lisandus Eestis 3341 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv vähenes
28,4% võrra. Hiiumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal püsis haigestumus viimasel nädalal
stabiilsena, kuid Valgamaal kasvas. Teistes maakondades on haigestumus langustrendis. Samas
on haigestumuse intensiivsus endiselt kogu riigis Terviseameti hinnangu kohaselt väga kõrge.
Sellest lähtuvalt on jätkuvalt asjakohane rakendada piiranguid avalikes kohtades, kus võib
toimuda palju inimestevahelisi kontakte, eelkõige avalikes siseruumides, kuhu võib koguneda
suur hulk inimesi või isikud, kes iga päev kokku ei puutu. Sarnaseid ulatuslikke piiranguid
inimeste liikumisele ja kogunemisele on kehtestatud ka Saksamaal, Suurbritannias, Hispaanias,
Iirimaal ja Leedus.
Eestis on praegu nakkuse levik laialdane ja ulatuslik, seetõttu ei ole valdkondlike või
regionaalsete piirangute mõju tõenäoliselt piisav nakkuse leviku piisavaks pidurdamiseks muu
hulgas seetõttu, et suur hulk inimesi ei ole teadlikud, kust nakkus saadi. Teadusnõukoja
hinnangu kohaselt näitab reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja R, et haigestumine
on endiselt laialdane, kuid langustrendis. Eestis on vastav näitaja langenud alla 1, mis tähendab,
et rakendatavad meetmed on tõhusad ning vajalikud ja viinud inimestevahelised kontaktid
miinimumini ning uute nakkusjuhtude levik on pirdurdunud. Nakatumiskordaja on kõikides
maakondades langustrendis ning püsib samal tasemel 0,8–0,85.
Samal ajal tuleb arvestada, et 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis kõrge
ning haigestumuse intensiivsus on väga suur ja viiruse levik ulatuslik kogu Eestis. Samuti on
vastav näitaja kõrge Euroopa Liidu liikmesriikidega võrdluses. Euroopa Liidus on viiruse levik
stabiliseerumisfaasis, kuid paljudes riikides on nakatumine endiselt kõrgel tasemel. 22. aprilli
2021. a seisuga lisandus ööpäevaga 5641 testi tulemust, nendest 436 (7,73%) on positiivsed.
Viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta on 512,05. 30. märtsil
2021. a oli vastav näitaja 1285,80, 18. märtsil 2021. a 1552,70 ja 4. märtsil 2021. a 1196,03.

Maakond
Rapla
Harju
Ida-Viru
Lääne-Viru
Viljandi
Lääne
Pärnu
Järva

Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti
14 päeva suhtarv 100 000 elaniku kohta
679,05
631,54
620,44
524,96
474,43
420,66
356,21
334,73
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Hiiu
Põlva
Valga
Võru
Jõgeva
Saare
Tartu

311,33
308,35
276,56
265,42
253,15
193,45
187,85

Terviseameti hinnangul on tervishoiuasutustes COVID-19 olukord stabiliseerunud.
Haiglate COVID-voodikohtadest on 22. aprilli 2021. a seisuga hõivatud 51,53%, nendest
intensiivravikohtade hõivatus on 77,09%ja üldravikohtade hõivatus on 43,81%. 22. aprillil
2021. a oli haiglaravil haiglate edastatud andmete põhjal 418 patsienti, juhitaval hingamisel oli
41 patsienti. Ööpäeva jooksul lisandus 11 surmajuhtumit. Kokku on Eestis alates pandeemia
algusest surnud 1120 koroonaviirusega nakatunud inimest. Samas 29. märtsil 2021. a oli
haiglaravil 725 patsienti, juhitaval hingamisel 51 patsienti. 2. märtsil 2021. a oli haiglaravil
haiglate edastatud andmete põhjal 565 patsienti, juhitaval hingamisel oli 27 patsienti.
Seega saab järeldada, et viiruse levik on kogu Eestis jätkuvalt laialdane ning tervishoiusüsteem
on endiselt suure surve all. Arvestades, et vanemaealised vajavad suurema tõenäosusega
haiglaravi, õppurite suuremal määral kontaktõppesse lubamise ning uute tüvede Eestisse
saabumise tõttu võib suureneda nakatumiskiirus, on korraldusega kehstatavad piirangud
põhjendatud ja proportsionaalsed. Nakatumise langustrendi ja prognoose arvestades tehakse
korraldusega muu hulgas alates 3. maist 2021. a haridusvaldkonda ja alates 26. aprillist 2021.
a õues läbi viidavaid tegevusi lubavaid muudatusi, millega kehtivaid piiranguid osaliselt
muudetakse. 26. aprillist 2021. a muudetakse tingimusi välistingimustes läbiviidavale
huvitegevusele, huviharidusele, sportimisele ja treenimisele, lubades nimetatud tegevusi läbi
viia kuni 10-liikmelistes rühmades. Siseruumides on nimetatud tegevused lubatud alates 3.
maist 2021. a ning nende läbiviimisel tuleb lähtuda nn 2 + 2 reeglist ja täituvusnõudest.
Sisetingimustes lubatakse alates 3. maist 2021. a avada külastajatele ka muuseumid ja
näituseasutused ning lubatakse siseruumides läbi viia jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi
talitusi. Samuti lubatakse avada klientidele praegu suletud kauplused, korraldada
välistingimustes avalikke üritusi ja pakkuda meelelahutusteenuseid, viibida saunades, spaades,
basseinides, veekeskustes ja ujulates ning viibida välitisngimustes toitlustusastuste müügi- ja
teenindusaladel. Kõikidele lubatud tegevustele nähakse ette viiruse leviku tõkestamiseks
vajalikud usaldusmeetmed, nt ruumide täituvuspiirang.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 muudetakse korralduse nr 282 punkti 81, mis näeb ette
avalikus ruumis nii sise- kui ka välistingimustes viibimisele ja liikumisele nn 2 + 2 reegli.
Muudatuste kohaselt on alates 3. maist 2021. a 2 + 2 reegli järgimine kohustuslik avalikes
siseruumides viibimisel ja liikumisel. Välistingimustes on edaspidi selle nõude täitmine
tungivalt soovituslik.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 2 ja 3 tehakse muudatus korralduse nr 282 punktis 2013,
mis näeb ette üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide
õppehoonetes viibimise tingimused.
Korralduse nr 282 punkti 2013 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja piirangute rakendamise
tähtaeg 25. aprill 2021. a. Muudatuste kohaselt pikendatakse haridusasutustes viibimisele
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kehtivaid piiranguid 2. maini k.a ja alates 3. maist 2021. a lubatakse kontaktõppele
üldhariduskoolide 1.–4. klasside õpilased. Samuti tunnistatakse kehtetuks seni kehtinud erand
õppehoones viibimiseks õpilaste suhtes, kelle vanem töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või
kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või
õppekavavälistes tegevustes osaleda, arvestades, et 1.–4. klassi õpilastel, kelle puhul on suurem
tõenäosus, et neil on vaja nimetatud põhjustel kooli õppehoones viibida, võimaldatakse
korraldusega õppetöös täismahus osaleda. Piirangute leevendamise lähtekohaks on
Terviseameti andmed, mille kohaselt 15. nädalal vähenes 15-aastaste ja vanemate seas haigete
arv peaaegu kolmandiku võrra (keskmiselt -31%). Haigusjuhtude arv kuni 15-aaastate laste
hulgas vähenes nimetatud perioodil 13% võrra. 15. nädalal moodustasid koolide ja lasteaedade
kolded 12% nakatumiskollete koguhulgast.
Piirangu jätkamisel teistes õppeastmestes on arvestatud, et põhikooli II ja III kooliastme ning
gümnaasiumiastme õpilased suudavad töötada iseseisvalt ja digitaalõppe võimalusi kasutades
tõhusamalt, kui 1-4 klassi õpilased. Selle vanuserühma õpilaste puhul on ka risk haigestuda
suurem kui 1.–4. klassi (algklasside) õpilaste puhul, kuna õpilastel puudub üldjuhul üks kindel
klassiruum koolimajas, erinevalt algklasside õpilastest ehk et õpilased vahetavad õppepäeva
jooksul korduvalt klassiruumi. Samuti tegelevad nende õpilastega vahetus õppe- ja
kasvatustöös erinevad õpetajad, erinevalt algklasside õpilastest, kellel on üks kindel
klassiõpetaja.
1.–4. klassi õpilastel on lubatud õppehoones viibida, sest nende õppetegevus on pea täies
ulatuses klassipõhine, mis aitab vältida nakkuse leviku ohtu. 1.–4. klassi õpilastele ei ole
distantsõpe, mille puhul suur osa õppimisest toimub digivahendite kaudu ja iseseisvalt, veel
eakohane. Lapsed vajavad tähelepanu ja õpimotivatsiooni hoidmiseks vahetut kontakti
täiskasvanuga. Nimetatud klasside õpilaste õppetöö on metoodiliselt ning sisuliselt selline, mis
vajab kontaktkohtumisi, ning nimetatud klasside õpilastel on kogu koolipäeva ulatuses vaja
täiskasvanu toetust, mis sunniks lisaks lastele kodus samal perioodil olema ka vanemaid, mh
eesliinitöötajaid.
Korraldusega ei muudeta piiranguid, mis kehtivad üldhariduskoolide ülejäänud õppeastmetes,
kutseõppe- ja kõrgharidusasutustes kõrgendatud nakkusriski tõttu, mh ka seetõttu, et
kutsehariduses on alustatud haridustöötajate vaktsineerimisega, kuid kõrgharidustöötaja puhul
on kogutud vaktsineerimist soovijate andmeid, kuid vaktsiinide puuduse tõttu ei ole veel
vaktsineerimisega alustatud.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 4 ja 5 muudetakse kehtiva korralduse nr 282 punkti 2014,
millega on kehtestatud viiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt põhiregulatsioonist rangemad
piirangud ja meetmed.
Korralduse nr 282 kehtiva redaktsiooni kohaselt kehtivad ajutised rangemad piirangud ja
meetmed kuni 25. aprillini 2021. a, muudatusega pikendatakse piirangute kehtivusaega kuni 2.
maini 2021. a kaasa arvatud.
Teise muudatusena tehakse punkti 2014 alapunktis 2 muudatus, mille kohaselt on alates 26.
aprillist 2021. a lubatud välistingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus,
huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui
10 isikut rühmas, sealhulgas juhendaja. Tegevuste elluviimisel tuleb tagada, et ei puututa kokku
teiste rühmadega, mis tähendab, et tuleb hoida piisavat ohutut vahemaad (2 meetrit või rohkem).
Muudatus arvestab asjaolu, et välistingimustes ei ole oht viiruse levimiseks võrreldes
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levimusega siseruumides suur, ja vajadust võimaldada ulatuslike piirangute ajal piisavalt
alanenud nakatumise kontekstis tegeleda sportimise, treenimise, huvihariduse, huvitegevuse ja
muude sarnaste tegevustega.
Alates 26. aprillist 2021. a välistingimustes lubatud sportimisele, treenimisele, huvitegevusele
jms kehestatav rühmapiirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul,
kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Näiteks ei pruugi olla võimalik 2meetrist vahemaad hoida kergliiklusteel kõrvuti joostes. Piirangut ei kohaldata ka spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliigade
sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele
ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Piirangu muutmine on muu hulgas põhjendatud, lähtudes Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskuse (ECDC) 17. märtsil 2021. a avaldatud raportist „Introducing a coherent
European
framework
for
tuning
COVID-19
response
measures“
(viide:
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/coherent-european-framework-tuning-covid19-response-measures). Raportis on välja toodud võrdlus nakatumiskordaja R muutuse kohta
erinevate piirangute rakendamisel ja leevendamisel. Raportist ilmneb, et spordisaalide
sulgemise mõju nakatumiskordajale R on 4%, samas näiteks toitlustuskohtade, nagu baaride ja
restoranide sulgemise mõju on 15%. Kuna piirangute leevendamisel on nakatumiskordajal R
sama mõju, siis praeguses epidemioloogilises olukorras on sisetingimustes spordisaalide
avamine ohutum ning lähtuvalt sellest põhjendatum kui näiteks sisetingimustes
toitlustuskohtade avamine.
Kuni 2. maini 2021. a säilivad 11. märtsil 2021. a jõustunud piirangud sisetingimustes
toitlustuse, saunade, spaade, basseinide, veekeskuste ja ujulate kohta. Samuti säilivad senised
piirangud sisetingimustes statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikele
koosolekutele, avalikele üritustele, sealhulgas konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele
ja kinoseanssidele ning meelelahutusteenuse osutamisele. Lisaks säilivad täiendavad piirangud
spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimisele.
Vabariigi Valitsus on avanud piirangute selgitusi 9. märtsi 2021. a korralduses nr 111 ning
täiendanud selgitusi 1. aprilli 2021. a korralduses nr 132.
Korralduse punkti 1 alapuntkiga 6 muudetakse samuti korralduse nr 282 punkti 2014 ning
nähakse ette alates 3. maist 2021. a erinevatele valdkondadele ja tegevustele kohaldatavad
piirangud ja meetmed.
Alates 3. maist 2021. a nähakse ette muudatusi eelkõige välistingimustes toimuvatele üritustele
ja läbiviidavatele tegevustele. Lisaks lubatakse klientidel viibida seni suletud kaupluste
müügisaalides. Samas kehtestatakse kõigile lubatud tegevustele osalejate piirmäär ja/või ruumi
täituvuse piirang või lahtiolekuaja piirang. Avalikes siseruumides viibimisel ja liikumisel
kehtib maski kandmise nõue ning 2 + 2 reegel. Töötajad, kes viibivad avalikus siseruumis
(ruumis või alal, kus viibivad kolmandad isikud, külastajad, osalejad, kliendid jne), peavad
samuti kandma maski.
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Ruumi täituvuse nõudena nähakse kõikide siseruumides lubatud tegevuste puhul ette täituvus
kuni 25%. Selline nõue kehtib juba praegu nii esmavajalike kaupluste kohta kui ka teenuste
osutamisele. Maksimaalse täituvuse nõuet arvestatakse ruumide avalikuks kasutuseks oleva
põrandapinna alusel, sh arvestatakse müügisaali, teenindussaali või üldkasutatava ruumi
põrandapinda koos inventariga kaetud alaga. Ruumi täituvust saab arvutada tegevusteks
kasutatava ruumi põrandapinna järgi, arvestades, et isikule peab jääma 2 + 2 reeglit täites
vähemalt 4 ruutmeetrit vaba ruumi. Külastajate või läbiviidavas tegevuses osalejate
maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada inimesi ruumi uksel
kirjalikult.
Kui säte sisaldab kohustust tagada ruumi täituvus, lahtiolekuaja piirangut või muid ettevõtja,
ürituse korraldaja või teenuse osutaja mõjuvõimus olevaid nõudeid, siis on see kohustus nõuet
täita nimetatud isikul, kes teenust osutab või majandustegevust läbi viib või üritust korraldab.
Klientidel või muudel isikutel ei ole mõjuvõimu tagada näiteks ruumi täituvuse nõuet inventari
paigutamisega ruumis, seega on see kohustus ruumi valdajal või omanikul. Teistel isikutel,
näiteks klientidel on kohustus eelkõige tagada avalikus siseruumis 2 + 2 nõude täitmine ja maski
kandmise kohustus. Teenuse osutaja või ürituse korraldaja peab juhtima isikute tähelepanu
nende vastavasisulisele kohustusele ning tagama tingimused, et teenuse kasutajatel oleks
võimalik korraldusega kehtestatud tingimusi täita, nt hoida piisavat vahemaad teiste inimestega,
näiteks toitlustusettevõte peab välistingimustes paigutama lauad nii, et ei ületaks 50% väliala
täituvuse nõuet ning isikute vahel oleks piisav vahemaa.
Korralduses toodud mõiste „kokku ei puututa“, näiteks punkti 2014 alapunktis 2, tähendab, et
10-liikmeline rühm ei või koos viia läbi tegevusi teise 10-liikmelise rühmaga või isikuid nendes
rühmades vahetada. Vahemaa kahe rühma vahel peab olema igal ajahetkel, sh nii tegevuse ajal
kui pärast, näiteks riietusruumides, vähemalt 2 meetrit.
Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus siseruumides
Alates 3. maist 2021. a on lubatud siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö,
huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe 2 + 2 põhimõttel, sealhulgas koos
juhendajaga, ning kui teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keelatud on
rühmaviisiline tegevus või treening.
Seega on lubatud näiteks treening personaaltreeneriga, aga ka iseseisev sportimine ühe
lisanduva isikuga. Lubatud on tegevus kahe inimese vahel, kellest üks on sportlane ja teine
treener, või kahe isiku vahel, kes koos näiteks treenivad või viivad läbi muid tegevusi. Seega
on lubatud ka treeningud, mis toimuvad kahe individuaalsportlase vahel (ilma treenerita).
Samas on tungivalt soovitatav mitte vahetada tegevuste jooksul partnerit. 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 paarismängul ajal esineda üksnes juhukontakt vastasmängijatega ja seetõttu on nakkuse
risk minimaalne. Koolituste puhul tähendab see, et teha võib ühe koolitaja ja ühe koolitatavaga
koolitusi. Samuti on lubatud distantsilt, nt video vahendusel treeningute ja tegevuste
korraldamine.
Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud
tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Piirangut ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele
üldhariduskoolide nende õpilaste puhul, kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida
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õppehoones ja kes õpivad samas rühmas või 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 spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliigade mängijatele,
riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega
seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
Tegevuste elluviimisel tuleb tagada et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%, ning tuleb
järgida avalikus siseruumis ette nähtud maski kandmise nõudeid, tagada tuleb
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.
Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe
välistingimustes
Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe
välistingimustes on alates 26. aprillist 2021. a lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks
suurem kui 10 isikut rühmas, sealhulgas juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa
teiste rühmadega, st et järgmise 10-liikmelise rühmaga peab olema piisav vahemaa (2 meetrit
või rohkem).
Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud
tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samuti ei kohaldata piirangut spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliigade
sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele
ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Teatud juhtudel on töötamise eelduseks vastava kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse
olemasolu (vt https://www.kutsekoda.ee/reguleeritud-kutsed/). Eriti merenduses, aga ka
lennunduses ja avamereenergeetikas on rahvusvahelise reeglistikuga sätestatud et selleks et
omada õigust antud ajahetkel töötada, peab töötajal lisaks kutsele olema ka antud hetkel kehtiv
nö kutse (kvalifikatsiooni) kinnitusdokument (näiteks merenduses nimetatakse seda “diploma
endorsement”). See dokument väljastatakse tähtajalisena (tavapäraselt maksimaalselt 5 aastat)
ja kui selle kehtivus on läbi, siis inimene töötada ei saa ja peab selle uuendama. Kutse
(kvalifikatsooni) kinnitus väljastatakse ainult juhul kui isik läbib teatud praktilise iseloomuga
hindamised ja harjutused. Seetõttu ei rakendata piiranguid sise- ja välistingimuste
täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalik kvalifikatsiooni omandamist
tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks. Aga ka nimetatud juhtudel tuleb lähtuda
üldpõhimõttest vähendada kontakte.
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused
Alates 3. maist 2021. a on sisetingimustes spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused
lubatud üksnes juhul, kui nendes osalevad võistkondlike sportmängude meistri- ja esiliiga
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võistkondade sportlased, spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed
sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid. Sellistel
võitlustel on lubatud osalejate arv kokku mitte rohkem kui 100 inimest. Pealtvaatajad ei ole
lubatud.
Samuti on samadel tingimustel lubatud sisetingimustes spordi- ja liikumisüritused puudega
isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud
tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.
Sisetingimustes tuleb korraldajal tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Spordivõistluste ning spordi- ja
liikumisürituste läbiviimisel tuleb järgida punktides 81 ja 82 sätestatud nõudeid, näiteks
võistlejatel väljaspool võistlemise aega, üldkasutatavates ruumides, teenindava ja toetava
personali poolt võistluse ajal ja sellest väljaspool.
Välistingimustes on lubatud korraldada spordi- ja liikumisüritusi alates 3. maist 2021. a, kui
osalejate arv ei ole rohkem kui 150 isikut, kes on jaotatud kuni 10-liikmelistesse rühmadesse,
kes ei puutu omavahel kokku ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 21.00
kuni 06.00. Pealtvaatajad ei ole lubatud.
Välistingimustes on lubatud võistelda ja korraldada spordi- ja liikumisüritusi leebemate
nõuetega võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga võistkondade sportlastele,
spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevatele professionaalsetele sportlastele ning Eesti
täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja puudega isikutele või isikutele,
kellele osutatakse sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga seotud teenuseid. Sellisel juhul ei
tohi osalejate arv kokku olla rohkem kui 200 inimest. Pealtvaatajad ei ole lubatud.
Saunad, spaad, basseinid, veekeskusused ja ujulad
Saunad, spaad, basseinid, veekeskusused ja ujulad jäävad ka pärast 3. maid 2021. a
sisetingimustes suletuks, välja arvatud sportimiseks ja treenimiseks, mis on alates 3. maist
2021. a lubatud.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates
viibimise keeldu ei kohaldata jätkuvalt teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja,
töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks
vajalike isikute suhtes, samuti vältimatult vajalikule teenusele, millega tagatakse isikutele
nende isiklik hügieen.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates võib
viibida ja liikuda neis kohtades asuvates toitlustusettevõtte müügi- ja teenindussaalides või
teenindusalal käesolevas punktis sätestatud tingimustel, nimetatud kohtades asuvates teenuse
osutaja teenindussaalides käesolevas punktis sätestatud tingimustel, sportimiseks ja
treenimiseks käesoleva punkti alapunktides 1–4 sätestatud tingimustel ning samuti
majutusteenuse
kasutamiseks.
Sisetingimustes
tuleb
teenuse
osutajal
tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt.
Välistingimustes asuvates saunades, spaades ja ujulates ei või viibida ajavahemikul 21.00–
06.00, maksimaalselt võib olla 150 inimest, kes on 10-liikmelistes rühmades. Käesoleva
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korralduse tähenduses loetakse saunaks, spaaks ja ujulaks välistingimustes asuvaid
eraldiseisvaid rajatisi, näiteks kümblustünn, parvsaun või välibassein. Kui maa-alal asub saun,
mis on ehitis, siis tuleb lähtuda korraduses toodust, et sisetingimustes teenuse osutamine ei ole
lubatud, välja arvatud sätestatud erandite puhul.
Avalikud koosolekud ja avalikud üritused
Statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused,
sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid või muu
meelelahutusteenuse osutamine sisetingimustes ei ole lubatud ka pärast 3. maid 2021. a.
Välistingimustes on nimetatud tegevused lubatud alates 3. maist 2021. a, kui osalejate arv ei
ole rohkem kui 150 isikut, sealhulgas 10 isikut ühes rühmas, ning kui nimetatud kohtades ei
viibita ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00.
Muuseumid ja näituseasutused, avalikud jumalateenistused
Alates 3. maist 2021. a võivad isikud viibida ja liikuda sisetingimustes muuseumides ja
näituseasutustes, avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kui tagatud on
punktides 81 ja 82 sätestatud nõuete täitmine ning kui isikud ei viibi nimetatud kohtades
sisetingimustes ajavahemikul kella 19.00 kuni 06.00 ning tagatud on, et täituvus ei oleks
rohkem kui 25% ruumi kohta. Kui muuseumil või näituseasutusel on ühes hoones mitu
näitusesaali või muud külastajatele avatud ruumi, siis tuleb kuni 25% täituvuse nõuet järgida
iga ruumi puhul eraldi. Rühmaviisilised tegevused (nt ekskursioonid, publikuprogrammid) ei
ole siseruumides lubatud.
Välistingimustes ei ole nimetatud kohtades lubatud viibida ajavahemikul kella 21.00 kuni
06.00. Rühmaviisilised tegevused on välistingimustes lubatud 10 inimesega rühmades.
Viibimise keeldu ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema
esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Huvihariduse, huvitegevuse,
täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisele nimetatud kohtades kehtivad punktides 1 ja 2
nimetatud nõuded.
Rühmaviisilised tegevused muuseumides ja näitusasutustes on lubatud üksnes nende õpilaste
ja laste puhul, kes on lubatud käesoleva korralduse alusel kontaktõppesse või käivad lasteias
samas rühmas ning külastavad muuseumi huvitegevuse ja huvihariduse raames.
Toitlustus
Toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei ole lubatud ka pärast 3. maid k.a
viibida, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Piirangu
jätkamise lähtekohaks on muu hulgas ECDC hinnang, et toitlustuskohtadesse kogunevad
erinevatest leibkondadest inimesed. Inimesed istuvad lähestikku pikka aega. Söömine-joomine
välistab maski kandmise. Söömise-joomise ajal katsuvad inimesed rohkem ka oma nägu, silmi,
suud, nina. Restoranide ventilatsioonivoog võib põhjustada piiskade levikut enam kui 2 meetri
kaugusele ning samas ka ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada piiskade suurt kogunemist
ruumi. Toitlustusasutustes on tihti keeruline terve aja hoida inimestega vähemalt 2-meetrist
vahemaad. Toitlustusastustes võivad inimesed ka rääkida valjemini, millega kaasneb
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suurendatud õhuvool ja piisakade levik. Samuti vähendab alkoholi tarbimine inimeste
ohutunnet, ollakse üksteisele lähemal, unustatakse ohutusmeetmed, räägitakse valjemini ning
suureneb muu riskikäitumine.
Toitlustusettevõtte välisalal (nt väliterrassil) võivad kliendid viibida ja liikuda, kui teenuse
osutaja tagab, et välistingimustes müügi- ja teenindusala täituvus ei oleks rohkem kui 50% ning
isikute arv ühes rühmas ei oleks mitte suurem kui 10. Toitlustusettevõttel tuleb tagada, et
välisala täituvus ei ületaks ühelgi ajahetkel 50%. Ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00 võivad
isikud ka toitlustusettevõtte välialal viibida ja liikuda, kuid üksnes toidu kaasa ostmiseks või
kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Isikute viibimise keeldu ei kohaldata toitlustusettevõtte
omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha
majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Sise- ja välistingimustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Käesolevas alapunktis
kehtestatud viibimise ja täituvuse piiranguid (sh kellaaja piirang) ei kohaldata korralduses
sätestatud
juhul
rahvusvahelisel
reisijateveol
kasutatava
õhusõiduki
pardal.
Desinfitseerimisnõuete järgimine on jätkuvalt oluline. Rahvusvahelise lennujaama
julgestuspiirangu alal asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile, rahvusvahelise
sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale toitlustusettevõtte müügivõi teenindussaalile ning rahvusvahelist laevaliini teenindava aluse pardal asuvale
toitlustusettevõtte müügi- ja teenindusalale ei kohaldata samuti viibimise, liikumise ja täituvuse
piiranguid, küll aga kohaldatakse nimetatud kohtades nn 2 + 2 reeglit ja maskikandmise
kohustust.
Toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal viibimise ja liikumise piiranguid ei kohaldata ka
tankla suhtes, kui teenuse osutaja tagab, et kliendid ei tarbi sisetingimustes toitu ega jooki ning
on tagatud 2 + 2 reegel, 25% täituvuse nõue ja maskikandmise kohustus.
Nimetatud piirangud ei kehti mitteavalikele toitlustuskohtades. Näiteks töökohtades asuvad
toitlustuskohad, mis pakuvad toitlustust üksnes kindlate isikute rühmale (asutuse töötajatele).
Sellised toitlustajad peaksid soovituslikult järgima hajutatust, pakkuma võimaluse korral
kaasamüüki jne. Sama ehtib juhul juhul, kui kooli õppekavajärgse praktilise õppe käigus
valmistatakse toitu. Jätkub ka piirang, mille kohaselt ei ole majutusasutustes klientide
toitlustamine lubatud ning majutusasutustele jääballes võimalus serveerida toitu numbrituppa
eesmärgiga, et olukorras, kus toitlustuskohad on suletud, oleks majutusteenuse (st ööbimisega
kliendid) kasutajatel võimalik saada teenusega kaasnevad toitlustust maksimaalselt
nakkusohutult Selline tegevus, mis sisuliselt viib restorani tegevuse üle numbritubadesse
(privaatrestoranid), ei ole korralduses tooduga kooskõlas.
Kauplused ja kaubandusettevõtted
Alates 3. maist 2021. a lubatakse klientidel taas viibida ka nende kaupluste müügisaalides, mis
praegu on suletud. Viiruse leviku tõkestamise meetmetena nähakse ette, et müügisaalis ja
kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis peab tagatud olema punktides 81 ja 82 sätestatud
nõuete täitmine ning ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%, see tähendab et seda tuleb
arvestada iga müügipinna kohta eraldi. Ruumi täituvuse piirangut ei kohaldata
kaubandusettevõtte omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud
isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Koha omanik või
valdaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning
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desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Ajutised müügiletid on lubatud
kokkuleppel omaniku või valdajaga.
Teenuste osutamine
Teenuste osutamisele kehtivaid tingimusi ei muudeta, mis tähendab, et ka pärast 3. maid 2021.
a võivad kliendid teenuse osutaja teenindusalal viibida ja liikuda, kui on tagatud punktides 81 ja
82 sätestatud nõuete täitmine ning ruumi täituvus ei ole rohkem kui 25%. Teenuse osutaja peab
teenindussaalis tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele ning
desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Teenuste osutamisel tuleb
lähtuda väljakujunenud praktikast, eelkõige 9. märtsi 2021. a korralduse nr 111 ja 1. aprilli
2021. a korralduse nr 132 seletuskirjas avatud põhimõtetest.
Lisanduvad usaldusmeetmed
Korralduses toodud piirangutele lisaks on koroonaviiruse leviku tingimustes ühiskonnaelu
korraldamise kava koostamise, piirangute rakendamise ja toimunud konsultatsioonidega seoses
ettevõtted, muu hulgas kaubandus-, toitlustus- ja majutusettevõtted koostanud
eneseregulatsiooni meetmed, mida rakendada eri nakkusohu tasemetel. Eneseregulatsiooni
meetmeid on võimalik rakendada korralduses toodud nõuetele lisaks, et vähendada viiruse
leviku riske. Soovituslikult esitatakse valdkondlikud käitumisjuhised nelja riskitaseme (madal,
keskmine, kõrge ja väga kõrge risk) kohta ning kahes kategoorias: mida saab koroonaviiruse
leviku pidurdamiseks teha igaüks (töötaja, klient, külastaja, õppija) ja mida saab teha
organisatsioon.
Näiteks on Eesti Turismifirmade Liit pakkunud välja meetme, et reisiettevõtted eelistavad juba
madala riskitaseme puhul koostööpartnerite valikul neid teenusepakkujaid, kes järgivad 100%
sihtkoha ametlikke nõudeid ning on nõustunud reisikorraldaja poolsete turvalisusnõuete
tingimustega, mis on avalikult kättesaadavad ka klientidele. Keskmise riski puhul järgitaks
reisiteenuste korraldamisel avalikes siseruumides 50% täituvuse nõuet, samuti hajutatakse
samal ajal sihtkohta külastavad rühmad kellaajaliselt või erinevate koostööpartnerite
kasutamisega. Eesmärk on tagada olukord, kus mitu rühma ei satu korraga samasse
restorani/muuseumi jne. Samuti vähendatakse rühmade suurusi või pakutakse klientidele
võimalus jaguneda mitme bussi ja/või giidi vahel. Väga kõrge riskiga perioodiks broneeritud
kontaktkohtumisi eeldavad reisiteenused, mis ei ole kooskõlas kehtivate riiklike COVID-19
piirangutega, broneeritakse ümber tulevikku, et klient saaks ostetud teenuse(d) realiseerida
madalama riskiga perioodil temale sobival ajal.
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on muu hulgas välja pakkunud, et keskmise riski puhul
jälgitakse ruumide 50% täituvuse nõuet toitlustusasutustes, ürituste korraldamisel ning kõikides
avalikes siseruumides. Täiendavalt rakendatakse toitlustusasutustes järgmisi meetmeid: ühes
laudkonnas võib koos olla kuni 8 inimest, laudkondade vahe on 2 meetrit ning distantseerumise
markeeringud on põrandatel või siltidena. Kõrge riski puhul on muu hulgas välja pakutud
toitlustusasutuste avatud hoidmist vahemikus 05.00–22.00 ning siseruumides 25% täituvuse
nõude järgimist. Väliterrassidel oleks teenindus lubatud, kuid rakendatakse piirangut kuni 4
inimest või üks leibkond laudkonnas. Laudade vahe välistingimustes on 1,5 meetrit, terrassil
on lubatud liikumine vaid maskiga ja teenindus on korraldatud lauast. Väga kõrge riski puhul
ei korraldata avalikes siseruumides eratellimusel üritusi, saunad, spaad, basseinid, veekeskused
ja ujulad on suletud.
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Eesti Kaupmeeste Liit on välja pakkunud, et keskmise riski korral on maskide kandmine
töötajatele ja klientidele kohustuslik. Juhul, kui toitlustuskohad on suletud, piiratakse
kaubanduskeskustes istekohtade ja ajaveetmisalade hulka. Kui toitlustuskohad on avatud,
tagatakse hajutamine. Kõrge riski puhul suletakse kaubanduskeskustes puhke- ja mängualad,
eemaldatakse kauplustes ja kaubanduskeskustes ajaveetmise võimalused, müügikampaaniad
suunatakse e-kanalitesse ning selleks, et vähendada inimeste tulekut kauplustesse, hoidutakse
agressiivsest turunduskommunikatsioonist.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Korraldus jõustub 26. aprillil
2021. a. Korralduse punkti 1 alapunktid 1, 3 ja 6 jõustuvad 3. mail 2021. a.
26. aprillil 2021. a jõustuvad muudatused, millega pikendatakse seniste ajutiste rangemate
piirangute kehtivusaega ühe nädala võrra kuni 2. maini 2021. a, samuti jõustub 26. aprillil 2021.
a ka muudatus, mille kohaselt lubatakse alates nimetatud kuupäevast välistingimustes sportida,
treenida, tegeleda huvitegevuse ja huviharidusega ning läbi viia täienduskoolitust ja täiendõpet.
Selleks et vältida suuremahuliste leevendustega kaasnevat viiruse leviku tõusu, leevendatakse
piiranguid järk-järgult ning järgnevad leevendused tehaksegi alates 3. maist 2021. a.
Leevendustest pikemaajalisem etteteatamine annab inimestele ja ettevõtjatele võimaluse
muudatustega kohaneda ja teha alates 3. maist 2021. a lubatud tegevuste alustamiseks või
jätkamiseks vajalikke ettevalmistusi. Samuti on 3. maiks 2021. a eeldatavalt veelgi langenud
ka nakatumise näitajad ja lubatud tegevused ei kujuta viiruse levikut silmas pidades nii suurt
ohtu.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Taimar Peterkop
Riigisekretär

22. aprill 2021. a

12

