Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri

1. Sissejuhatus
Korralduse eesmärk on leevendada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud
piiranguid ja meetmeid.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lõike
2 punktide 1–3 ja 5 ja lõigete 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8.
Käesoleva korraldusega tehakse leevendusi valdkondade üleselt piirangute ja meetmete
rakendamisel ning täpsustatakse testimise nõudeid ja laiendatakse turismi eesmärgil Eestisse
sisenemise võimalusi.
Muudatuste ja leevenduste tegemisel arvestatakse ka COVID-19-vastase vaktsineerituse taset
Eestis1 ja selle planeeritud edenemist lähinädalate jooksul. COVID-19-vastase vaktsineerimise
kõige olulisem eesmärk on raske (haiglaravi vajava) haigestumise ennetamine. 9. juuni 2021. a
seisuga on 70–79 vanuserühmas vaktsineerimisega hõlmatus 70,10% ning vanemate kui 80aastaste seas on hõlmatus 61,35%. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 307 488 inimesel (23,14%
elanikkonnast).
Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Eestis püsib keskmisel tasemel ja enamik
võrreldavaid nakkus-, haiglate täituvuse ja muid tervishoiusüsteemi puudutavaid näitajaid on
langustrendis. Seetõttu teeb Vabariigi Valitsus leevendusi, mis on praeguses olukorras
proportsionaalsed nakkuse levikuga ja millel ei ole suurt riski nakkuse leviku suurenemisele.
Tartu Ülikooli tehtava COVID-19 seireuuringu kohaselt on võrreldes varasema uuringulainega
nakkusohtlike täiskasvanute hulk kahanenud kolmandiku võrra ehk 0,58 protsendilt 0,38
protsendile, st et nakkusohtlikud on praegu umbes 3900 täiskasvanut. Samuti on uuringu
andmeil COVID-19 antikehad tekkinud pooltel täiskasvanutel, üle 65-aastaste hulgas on
antikehad olemas juba 80 protsendil. Uuringu tulemused näitavad, et rakendatud piirangud on
olnud suure mõjuga COVID-19 levikule ning praeguseks juba rakendunud leevendused ei ole
toonud kaasa nakkusohtlike täiskasvanute arvu suurenemist.
22. nädala jooksul lisandus 612 haigusjuhtu. Võrreldes 21. nädalaga vähenes uute juhtude arv
30,1% võrra. Möödunud nädala jooksul tehti 28 162 testi (2123 testi 100 000 elaniku kohta),
mida on 3,4% võrra rohkem kui 21. nädalal. 2,2% testidest osutus positiivseks (21. nädalal
3,9%; langus ~43%). Nn Ühendkuningriigi mutatsiooniga (B.1.1.7) viirustüve levik on Eestis
laialdane ja domineeriv (92,5% kõikidest uutest nakatunutest). Kokku on 7. juuni 2021. a
seisuga Eestis registreeritud 68 nn Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) mutatsiooniga (B.1.351)
Eesti loeb soovitavaks COVID-19-vastase vaktsineerituse tasemeks 70% elanikkonnast. Uute viirustüvede
lisandumisel, mis levivad kiiremini või mis on vaktsiinide suhtes resistentsed, võib nimetatud vajalik osakaal
olla suurem. https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart.
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viirustüvega nakatunut, neist 41 on kohalikud juhud. Eestis on registreeritud ka üksteist nn India
mutatsiooniga viirustüvega (neist ühel juhul B.617.1 ja kümnel juhul B.1.617.2) nakatunut. 22.
nädalal tuvastati 36 India tüvele iseloomulikku proovi. Neist on seni sekveneerimise käigus
kinnitatud 3 kohalikku proovi, millega on seotud 11 lähikontaktset. Lähikontaktsete proovid
osutasid ka India tüve suhtes positiivseks. 21. nädalal tuvastati esimene Belgiast sisse toodud
Brasiilia tüve juhtum.
22. nädalal saabus Eestisse 8622 inimest (21. nädalal 8135). Türgist saabus 881 inimest (21.
nädalal 1275), Venemaalt 889 inimest (21. nädalal 1159), Kreekast 733 inimest (21. nädal 737),
Ukrainast 689 inimest (21. nädal 623), Rootsist – 658 inimest (21. nädal 696). 22. nädalal
registreeriti 28 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 4,5% juhtude üldarvust. 22.
nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 10 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on
seotud reisimisega Soome (9), Venemaale (8) ja Rootsi (5).
Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse leviku kiirus vähenenud, haigestumuse intensiivsus
on kogu riigis keskmine. Teadusnõukoja hinnangu kohaselt näitab nakatamiskordaja R, et
haigestumine on endiselt laialdane, kuid langustrendis. Eestis on vastav näitaja langenud alla 1,
mis tähendab, et rakendatavad meetmed on olnud tõhusad ning haigestumine on langustrendis.
Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja püsib üle Eesti 0,75.
Korralduse väljatöötamisel on peetud silmas, et 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta
on Eestis keskmine. 9. juunil 2021. a oli viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000
elaniku kohta 97,59 ja viimase 7 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 72.
31. mail 2021. a oli viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 176,15
ja viimase 7 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 125. 26. mail 2021. a oli
viimase 14 päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 222,1 ning viimase 7 päeva
positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 94,7. 12. mai 2021. a seisuga oli viimase 14
päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 343,57 ning viimase 7 päeva
positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 312. 28. aprilli 2021. a seisuga oli viimase 14
päeva positiivsete testide suhtarv 100 000 elaniku kohta 422,2. 30. märtsil 2021. a oli vastav
näitaja 1364,21. 28. aprillil 2021. a oli esmaseid positiivseid teste 396 ehk 8,3% testide
koguarvust, 12. mail 2021. a oli positiivseid teste 371 ehk 7,87% testide koguarvust.
Kinnitatud haigusjuhtude jaotus maakonniti 9. juuni 2021. a seisuga
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9. juuni 2021. a seisuga on haiglakohtade COVID koguressurss 276 voodikohta, millest
COVID-19 patsiendid hõivavad 27,17% (75 voodikohta). Haiglate COVID
intensiivravikohtade koguressurss on 37 voodikohta, millest COVID-19 patsiendid hõivavad
27,03% (10 voodikohta). Haiglate COVID üldravikohtade koguressurss on 207 voodikohta,
millest COVID-19 patsiendid hõivavad 31,40% (65 voodikohta).
Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 32,4% juhtudest (21. nädalal 33%).
Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude
üldarvust. 22. nädalal said nakkuse perekonnast 39% (peamine levik toimub perekondades ja
sugulaste seas), tööl 11,2%, mujal 5,6% (nakatumine toimus tõenäoliselt peamiselt
tutvusringkonnas ja elukohas), välismaal 4,3%, laste- ja õppeasutuses 5,2%, Kaitseväes 0,8%,
tervishoiu/hoolekandeasutuses – 1% juhtudest. Võrreldes 21. nädalaga nakatumispaikade
muster märgatavalt ei muutunud. Vähenes juhtumite osakaal tööl (11,2%→9,4%) ja
tervishoiuasutuses (1,0%→0,5%). Suurenes nakatumine perekonnaringis (39%→41%).
Nakatumise osakaal laste- ja õppeasutuses ning välismaal peaaegu ei muutunud (suurenes 0,2%
võrra, mis on statistilise vea ulatuses). Viimase 14 päeva (20.–21. nädal) teadmata
nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas 32,8% juhtudest (19.–20. nädal – 31,5%).
Lähtuvalt sellest on Terviseameti hinnangul viiruse levik kogu Eestis jätkuvalt laialdane ning
tervishoiusüsteem on endiselt surve all. Samas on nakatumise vähenemise tõttu surve
tervishoiusüsteemile järk-järgult vähenemas, mh vanemaealiste vaktsineerimisega hõlmatuse
kasvu tõttu.
Alates 1. juulist 2021. a lubatakse Eestisse siseneda turismi eesmärgil kuni 24 tunniks ilma
eneseisolatsiooni kohustust rakendamata. Eneseisolatsiooninõudeid ei rakendata, kui isik
saabub Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks ning on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või 24
tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.
Testimise kohustustest on vabastatud isik, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud,
vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud või kes on testimise kohustusest vabastatud
juba varem kehtestatud eranditest tulenevalt. Testi peab tegema tervishoiuteenuse osutaja, et
tagada selle tegemise ohutus ja kooskõla tervishoiuteenustele kohaldavate õigusaktidega.
Korraldusega tunnistatakse kehtetuks põhimõte, mille kohaselt kehtib reisijatele täielik
liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn–Stockholm–
Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi Kuningriigi külastamisega seotud lisapiiranguid, mille
kohaselt võib Eestisse saabumisel rakenduda eneseisolatsiooni nõue, kui Rootsi Kuningriigi
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000
elaniku kohta on suurem kui 150.
11. juunil 2021. a jõustuvad varem 14. juunil 2021. a jõustuma planeeritud leevendused sise- ja
välistingimustes toimuvatele üritustele, tegevustele ning toitlustusettevõtte siseruumides
kohapeal toidu ja joogi tarbimisele. Siseruumides on lubatud sportida, viia läbi noorsootööd,
huviharidust, täiendkoolitust ja -õpet, korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi, pakkuda
meelelahutust, viibida spaades, ujulates ja veekeskustes ning korraldada spordi- ja
liikumisüritusi Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduses nr 282 „COVID-19 haiguse
leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ sätestatud tingimustel.
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Näiteks on sisetingimustes toimuvatel üritustel ja läbiviidavates tegevustes lubatud osaleda
50% ruumi täituvuse nõudega kuni 600 isikul. Kui välistingimustes korraldatakse avalikke
üritusi või viiakse läbi tegevusi piiratud territooriumil, võib osalejad olla kuni 1000 isikut. Välja
arvatud välistingimustes muuseumides ja näitusasutustes, kus tuleb tagada, et täituvus ei oleks
rohkem kui 50% külastajatele ette nähtud territooriumi kohta. Kui tegemist on piiramata
territooriumiga, siis osalejate arvule seatud nõuet ei kohaldata. Näiteks avalike ürituste
korraldamisel, mis toimuvad ühes linna asumis või kogu asustusüksuses, kus inimesed on
pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega üritust või
tegevust. Alates 11. juunist 2021. a ei rakendata sise- ja välistingimustes toimuvatele üritustele
ja tegevustele ning toitlustusettevõttes kohapeal toidu ja joogi tarbimisele kellaajalist
sulgemispiirangut.
Teiste piirangute ja meetmete säilitamise, mida käesoleva korraldusega ei muudeta,
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 nakatunud inimesega lähikontaktis olles, hingates sisse viiruse osakesi2, või
saastunud pindade ning nt saastunud käte kaudu. Viirus levib paremini halvasti ventileeritud ja
suure inimeste hulgaga siseruumides, kus inimesed viibivad pikka aega. Arvestada tuleb, et
aerosoolid (viiruse osakesed) võivad püsida õhus pikema aja vältel ning liikuda enam kui 1
meetri kaugusele. Riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks
kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 täiendatakse korralduse nr 282 punkti 4 uue alapunktiga
15 ning nähakse ette erand turismi eesmärgil kuni 24 tunniks Eestisse saabuvate isikute Eestisse
saabumise järgsest eneseisolatsioonist vabastamiseks. COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritute
ja läbipõdenute hulk on jõudsalt tõusmas ning juba on rakendunud ja rakendumas mitmed
piirangute leevendused, seetõttu on otstarbekas võimaldada ka reisimist ja riigipiiri ületust
turismi eesmärgil ning võimaldada lühiajaliselt Eestis viibimisel riiki saabumist lihtsustatud
viisil ilma eneseisolatsiooni kohustuseta.
Korraldusega nähakse ette, et eneseisolatsiooni kohustusest on vabastatud isik, kes saabub
Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks. Isik peab olema teinud kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või SARSCoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Testi peab olema teinud
tervishoiuteenuse osutaja ning selle tulemus peab olema tõendatav. Testimise kohustusest on
vabastatud isikud, kellele korralduse nr 282 regulatsiooni kohaselt testimis- või
eneseisolatsiooninõudeid ei kohaldata.
Näiteks korralduse nr 282 punkti 4 alapunkti 10 kohaselt ei kohaldata Eestisse saabumise järgse
eneseisolatsiooni või testimise nõudeid isikule, kes on Euroopa Liidu või Schengeni
konventsiooni liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni või
Andorra Vürstiriigi või Monaco Vürstiriigi või San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi
(Püha Tool) või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kodanik, elanik või pikaajalist
viisat omav isik ja tema perekonnaliige ja kes saabub Eesti Vabariiki nimetatud riikidest ning
on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud ühes või mitmes nimetatud riigis, juhul kui nende
riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 150-ga või sellest väiksem.
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4

Lisaks ei kohaldata korralduse nr 282 punkti 61 kohaselt nimetatud 10-kalendripäevast elukohas
või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust ja COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 testimise nõudeid isikutele, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud,
vaktsineeritud või vaktsineeritutega võrdsustatud. Kõiki eespool nimetatud erandeid
kohaldatakse edaspidi ka kuni 24 tunniks turismi eesmärgil Eestisse saabuvate isikute suhtes.
Täiendavalt peab arvestama punktis 62 sätestatud vaktsineerimise järgse maksimaalse kaitse
saavutamise tähtajaga.
Vaktsineeritust saab tõendada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi,
millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles
immuniseeritud isiku isikuandmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise
kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, mitu annust on isikule manustatud, tõendi väljastaja
andmed jm. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult
kinnitatud. Andmebaaside väljatrükkide puhul on oluline kinnitus, et seal olevad andmed
pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed. Näiteks sobivad tõendid, mille ehtsust
saab kontrollida QR-koodi abil. Kui sellist võimalust ei ole, on arsti väljastatud tõend või
immuniseerimispass kindlam variant. Isikud, kes on haiguse läbi põdenud väljaspool Eestit,
saavad läbipõdemist tõestada, esitades teise riigi arsti väljastatud tõendi läbipõdemise kohta,
millel kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles isiku isikuandmed
(nt läbipõdemise aeg, terveks tunnistamise kliiniline alus, testimise läbimise korral analüüsi
metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib
tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.
Kuni 24 tunniks võivad Eestisse turismi eesmärgil tulla nt merematkelaevadega (edaspidi
kruiisilaevad) Eestit lühiajaliselt külastavad turistid. Kruiisireiside korraldajad tagavad
koostöös tervishoiuteenuse osutajaga reisijate, kruiisilaeva teenindava ja kaldapersonali
regulaarse testimise. Reisijad lubatakse maale kokkulepitud kellaaegadel ja hajutatult ning
suunatakse otse neid teenindavate bussideni. Reisijad lubatakse sihtkohta vaid kruiisifirma
organiseeritud ja turismifirma korraldatud ekskursioonidele kontrollitult, et tagada
vaatamisväärsuste külastamine minimaalsel kokkupuutel (nn mulliekskursioonid). Eesmärgiks
on vältida pikemat jalgsi ja omapäi liikumist ning kontakte kohaliku elanikkonnaga.
Samuti võivad suvekuudel külastada lühiajaliselt Eestit, eelkõige Tallinna ühepäevaste
huvireisidega Helsingist või Stockholmist saabuvad isikud. Juhul, kui nad ei ole eelnevalt
vaktsineeritud, COVID-19 haigust läbi põdenud või ei saabu riigist, mille 14 päeva
kumulatiivne nakatumisnäitaja on alla 150, peavad nad tegema enne Eestisse saabumist SARSCoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi. Testi võib olla teinud lähteriigi
tervishoiutöötaja, samuti võib huvireisi korraldav laevafirma antigeeni kiirtesti tegemise
võimaluse korraldada koostöös tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutajaga.
Lisaks võidakse kuni ööpäevaks Eestisse tulla lennu-, bussi- või autoreisiga. Ka nendel juhtudel
kehtivad eneseisolatsiooni kohustusest vabastuseks eespool kirjeldatud tingimused.
Huvireisid Helisingi ja Tallinna vahel ei ole veel avatud. Enne COVID-19 pandeemiat külastas
Eestit Tallinna Vanasadama kaudu 2019. aastal 345 kruiisilaeva ning reisijaid oli 661 000.
2018. aastal külastas Tallinna 348 kruiisilaeva 638 000 reisijaga. Käesoleval aastal ei ole
sõlmitud veel ühtegi lepingut kruiisilaevade külastuseks. 2021. a mais läbis Tallinna
lennujaama 54 889 reisijat, mis on suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv viimase 9 kuu
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jooksul. Regulaarlendude keskmine täituvus oli 46%. 2021. aastal on Tallinna lennujaama
läbinud 185 581 reisijat ning 7. juuni 2021. a seisuga on avatud 22 regulaarliini üle Euroopa3.
Erisuse alusel Eestisse saabuvad isikud viibivad siin lühiajaliselt ning juhul, kui nad ei saabu
riigist, kus on viimase päeva nakatumisnäitaja väiksem kui 150, peavad nad tegema enne riiki
sisenemist COVID-19 testi, olema vaktsineeritud või COVID-19 eelnevalt läbi põdenud. Nende
meetmete rakendamine vähendab riiki uute nakkusjuhtude sissetoomise võimalusi.
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse ja diskrimineerimiskeelu.
See tähendab, et ilma mõistliku ja asjakohase põhjenduseta ei tohi isikuid erinevalt kohelda.
Võrdselt tuleb kohelda võrreldavaid gruppe. Praegu on võrreldavateks gruppideks ühelt poolt
isikud, kes on COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või sellega võrdsustatud, selle läbi
põdenud või teinud viimase 72 tunni jooksul enne Eestisse saabumist negatiivse tulemusega
PCR testi või kuni 24 tundi varem antigeeni kiirtesti, ja teiselt poolt isikud, kes ühelegi
eelnimetatud kriteeriumile ei vasta.
Kuivõrd üks isikute grupp on võrreldes teise isikute grupiga COVID-19 haigusesse (raskelt)
haigestumise seisukohalt objektiivselt vähemohustatud ja nakkuse edasikandmise seisukohalt
vähemohtlik ka teistele, siis ei ole need kaks gruppi võrreldavad. Seetõttu on põhjendatud nende
erinev kohtlemine, tegemist on mõistliku ja proportsionaalse meetmega, mis võimaldab
nakkuse leviku riske maandades leevendada piiranguid turismisektorile ning vähendada ka iga
üksikisiku liikumisvabaduse piiramist.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 2 nähakse ette testimise erisus alla 12-aastastele isikutele ja
erivajadusega isikule, kui viimase testimine ei ole muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik.
Lisaks korralduse punkti 61 alapunktides 1–3 ettenähtud alustele ei kohaldata korralduses
sätestatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid alla
12-aastaste isikute suhtes. Testimise nõuet ei rakendata alla 12-aastaste laste puhul põhjusel, et
selles vanuses lapsed liiguvad ja ka reisivad koos vanematega. Vanemate eelnev testimine või
vaktsineeritus või läbipõdemine vähendab mõningal määral riski, et nakkus võiks edasi levida
lapse kaudu. Samuti on laste kontaktide arv väljaspool oma perekonda väiksem, mis tähendab,
et risk nakkuse edasi kandmiseks on sellevõrra madalam.
Samuti ei ole praegu Euroopa Liidus ega Eestis müügi- ja kasutusluba saanud ükski alla 12aastastele sobiv COVID-19 vaktsiin. Vanema soovil võib ka alla 12-aastast last testida, nt
reisimise järel eneseisolatsiooni perioodi lühendamiseks. Samadel põhjustel on testimisest
vabastatud isik, kelle testimine tema erivajadusest tulenevalt ei ole võimalik. Näiteks juhtudel,
kui psüühikahäirega isikule ei ole võimalik selgitada testimise vajalikkust või testimine võib
tekitada soovimatuid või ootamatuid reaktsioone tema käitumises. Või kui nt isiku tahtmatutest
liigutustest tulenevalt ei ole võimalik testi turvaliselt teha või see tekitab olulist ebamugavust.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 3 tunnistatakse kehtetuks korralduse nr 282 punkt 12,
millega kehtestati reisijatele täielik liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale
minemiseks marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Reisijad peavad arvestama Rootsi
Kuningriigi külastamisega seotud lisapiirangutega, mille kohaselt võib Eestisse saabumisel
rakenduda eneseisolatsiooni nõue, kui Rootsi Kuningriigi COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on viimasel 14
ASi Tallinna Lennujaama statistika. Kättesaadav: https://www.tallinn-airport.ee/uudised/mais-labis-tallinnalennujaama-54-889-reisijat/.
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päeval suurem kui 150. Sarnaselt Eestiga on Rootsi nakatumisnäitajad viimastel nädalatel
märgatavalt langenud. 21. nädala oli 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta 227,40.
20. nädalal oli vastav näitaja 427,06 ning nädal varem, 19. nädalal 577,21.
Korralduse punkti 1 alapunktiga 4 sõnastatakse uuesti korralduse nr 282 punkt 2014..
Käesoleva korraldusega tehakse olulisi leevendusi punktis 2014 sätestatud piirangutes.
Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja
täiendõpe
Alates 11. juunist 2021. a võib sisetingimustes sportida, viia läbi noorsootööd, huvitegevust ja
-haridust, täiendkoolitust ja -õpet tingimusel, et osalejate arv on kuni 600 inimest ning ruumide
täituvus on kuni 50%, tagada tuleb hajutatus. Ruumi täituvuspiirangut ei kohaldata
spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti
täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja
tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
Professionaalsele spordile tehtud erand on vajalik, et tagada suveks rahvuskoondistele
treeningtingimused, mis võimaldaksid kaasata piisava arvu sportlasi, et nende hulgast valida
treeningperioodi lõpuks välja parimad koondise liikmeteks. Samuti on erand vajalik, et tagada
kõigile rahvusvahelisel kõrge tasemega spordivõistlusel osalejatele treeningvõimalused nii
enne võistlusi kui ka võistluste ajal.
Välistingimustes võib neid tegevusi ellu viia kuni 1000 osalejaga ning osalejate piirarvu ei
rakendata rahvusvahelisele kõrge tasemega sporditegevusele ning riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele. Sporditegevuse erand on vajalik, et tagada kõigile
rahvusvahelisel kõrge tasemega spordivõistlusel osalejatele treeningvõimalused nii enne
võistlusi kui ka võistluste ajal.
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused
Sisetingimustes võib korraldada spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi kuni 600
osalejaga, sh pealtvaatajad, või ruumi täituvusnõudega 50% ning tagada tuleb inimestevaheline
hajutatus. Välistingimustes võib piiratud territooriumil spordivõistlusi ning spordi- ja
liikumisüritusi korraldada kuni 1000 osalejaga, sh pealtvaatajad.
Osalejate piirarvu ei rakendata edaspidi välistingimustes nende ürituste puhul, kus ürituse
toimumise territoorium ei ole selgelt piiratud või piiritletav, üritus toimub nt ühe asumi
territooriumil või kui ei toimu osalejate registreerimist võistlusele või üritusele või ei korraldata
pealtvaatajatele piletite müüki. Piiratud territooriumiks loetakse spordivõistluste puhul ka
stardiala, võistlusrada ja finiši ala. Edaspidi ei rakendata võistlustele ja üritustele kellaajalist
viibimise ja liikumise keeldu.
Saunad, spaad, veekeskused, basseinid, ujulad
Edaspidi ei kohaldata nimetatud kohtades kellaajalist viibimise ja liikumise keeldu. Alates 11.
juunist 2021. a võib nimetatud kohtades välistingimustes liikuda ja viibida, kui on tagatud, et
osalejate arv ei oleks rohkem kui 1000 isikut kokku. Sisetingimustes saunades, spaades,
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veekeskustes, basseinides ja ujulates tuleb tagada isikute hajutatus, ruumi täituvus ei tohi olla
rohkem kui 50% ruumi kohta ning osalejate arv võib olla kokku kuni 600.
Ruumi täituvuse ja isikute arvu piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või
tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Samuti tuleb sisetingimustes tagada
desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste
kohaselt. Desinfitseerimisvahendid peavad olema muu hulgas üldkasutatavates ruumides.
Avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja
kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine ning isikute viibimine ja liikumine avalikel
jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel.
Alates 11. juunist 2021. a ei kohaldata avalike koosolekute ja ürituste läbiviimisele kellaajalist
viibimise ja liikumise keeldu. Sisetingimustes võib nimetatud tegevustes ja üritustel osaleda
kuni 600 isikut, tagada tuleb isikutevaheline hajutus ning 50% ruumi täituvus. Välistingimustes
toimuvatel üritustel rakendatakse edaspidi kuni 1000 isiku osalemise piirangut juhul, kui
tegemist on piiratud territooriumil toimuva üritusega. Kui ürituse iseloomust tulenevalt ei ole
territoorium piiratud, näiteks ühe kogukonnaga seotud üritused, mis toimuvad konkreetse asumi
tänavatel või määratlemata territooriumil, näiteks kogu asustusüksuses või maakonnas, siis
nendel üritustel edaspidi osalevate isikute piirarvu ei rakendata. Samas, kui nt kontsert toimub
nähtavalt ja üheselt mõistevalt piiratud territooriumil, nt Tallinnas Vabaduse väljakul või
Raekoja platsil, mille piirid on selgelt tajutavad ning üheselt mõistetavad, siis võib kontserdil
osalejaid olla kuni 1000 isikut. Samuti, kui näiteks üritus toimub alal, kuhu on ligipääs pileti,
osalemise registreerimise või muul alusel ja selle territoorium on piiratud või üheselt
mõistetavalt piiritletud, siis rakendatakse üritusele kuni 1000 osaleja nõuet.
Kui üritus on jaotatud mitme territooriumi vahel, millest üks tegevuse osa toimub määratlemata
territooriumil (nt linnatänavatel, looduses, näiteks metsas või avaral rannal või üle Eesti) ning
teine tegevus toimub konkreetses asukohas, kus toimub näiteks toitlustamine, piletite kontroll,
kontsert, kogunemine või muu sarnane tegevus, siis viimasele rakendatakse 1000 isiku nõuet.
1000 isiku nõuet rakendatakse muu hulgas ühiskondlikele objektidele, näiteks külaplats,
linnapark või -väljak. Kui tegemist on suure alaga, kus tegevus toimub ja see ei eristu muust
tavapärasest ühiskondlikust ruumist, siis 1000 isiku nõuet ei rakendata. Samu põhimõtteid tuleb
rakendada ka teiste analoogsete sätete juures, kus on kasutatud välistingimustes piiratud
territooriumi sätet.
Osalejate arvule seatud piirangut ei kohaldata korraldaja ega läbiviimise või teenuse osutamise
koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega
seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.
Muuseumid ja näituseasutused
Muuseumides ja näituseasutustes viibimisele ei kohaldata edaspidi kellaajalist viibimise ja
liikumise keeldu. Sisetingimustes võib nimetatud kohtades viibida hajutatuse ja 50%
täituvusnõudega ruumi kohta kuni 600 isikut.
Välistingimustes tuleb tagada, et külastajatele ettenähtud territooriumi täituvus ei oleks enam
kui 50%.
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Toitlustusettevõtted
Alates 11. juunist 2021. a tuleb sisetingimustes kohvikus, restoranis vm söögikohas tagada
isikutevaheline hajutatus ning järgida tuleb 50% ruumi täituvuse nõuet.
Täituvuse nõuet ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate,
töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks
teenindamiseks vajalike isikute suhtes. Nii sise- kui ka välistingimustes asuvates
toitlustuskohtades ei rakendata edaspidi kellaajalist liikumise ja viibimise piirangut. See
tähendab, et välistingimustes asuvatele toitlustuskohtele edaspidi piiravaid meetmeid ei
rakendata. Arvestada tuleb üldise soovitusega hoida distantsi.
Kauplused ja teeninduskohad
11. juunist 2021. a jääb kauplustes ja teeninduskohtades kehtima senine piirang, mis tähendab,
et neis kohtades tuleb tagada inimestevaheline hajutatus ning ruumi täituvus ei tohi olla rohkem
kui 50%. Nendele kehtestatud piiranguid käesoleva korraldusega ei muudeta.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine.
Korraldus jõustub 11. juunil 2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 1. juulil 2021. a.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Taimar Peterkop
Riigisekretär

10. juuni 2021. a
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