Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine
COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende
isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Korralduse eesmärk on ajakohastada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud
piiranguid ja meetmeid, mis on seotud haridusasutustega. Muudetakse testimise aega ja
kordsust ning sätestatakse testimise kohustus ka alla 12-aastastele lastele. Säilib võimalus
läbida lähikontaktsusest tulenev karantiin lihtsustatud viisil, mis võimaldab õpilastel
õppetegevuses ja huvihariduses või noorsootöös osaleda. Sellega luuakse paremad eeldused
õppekava omandamiseks ning samal ajal tagatakse proportsionaalsete meetmetega nimetatud
sihtrühmale kohane nakkusohutuse kontroll.
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning
arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
13. augustil 2021. a tehti Vabariigi Valitsuse korralduse muudatus1, millega muudeti COVID19 haigega kokku puutunud isikute (lähikontaktsete) karantiinireegleid. Korralduses nähti ette
võimalus teatud asjaolude esinemisel ja teatud tingimuste täitmisel isikutel, kes on
lapsehoiuteenusel, koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses
puutunud kokku COVID-19 diagnoosi saanud haigega, jätkata oma senist tegevust (lihtsustatud
karantiini reeglid).
Korralduse muutmise eesmärk oli tookord tagada lastele võimalus saada osa alusharidusest ja
õpilastele võimalus jätkata õppe- ja kasvatustööst osavõtmist kooli ruumides, juhul kui laps on
haridusasutuses kokku puutunud COVID-19 haigega, aga tal endal puuduvad
haigussümptomid. Korralduses oli täiendavalt täpsustatud neid asjaolusid, mis peavad olema
täidetud selleks, et laps saaks enda senist tegevust jätkata. Praegu on nimetatud eesmärk endiselt
asjakohane ja oluline.
Kehtiva korralduse punktis 4 on esitatud nende lähikontaktsete loetelu, kellele
karantiinikohustust ei kohaldata.
Kehtiva korralduse punkti 4 alapunkt 9 sätestab erandi, mille kohaselt kohaldatakse lihtsustatud
karantiini, kui isik on kuni 12-aastane, kelle lähikontakt haigega leidis aset lapsehoiuteenuse
osutamisel, koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis ning kui ta selle järel võtab osa
üksnes lapsehoiuteenuse osutamisest, koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis
läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest ning noorsootööst või huviharidusest ja
huvitegevusest, milles osalevad üksnes samad isikud, kes võtavad osa lapsehoiuteenusel,
koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis õppe- ja kasvatustegevusest.
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Käesoleva korraldusega muudetakse korralduse punkti 4 alapunkti 9, millest on välja jäetud
kuni 12-aastased õpilased, sest nende suhtes on korralduse jõustumisel asjakohane lähtuda
edaspidi korralduse punkti 4 alapunktist 10. Korralduse jõustumisel saadetakse kuni 12aastased üldhariduskoolide õpilased lähikontaktsena testimisele, millest on võimalik küll
keelduda, kuid sellisel juhul rakendub kohe korralduse punktist 3 tulenev üldine
karantiinikohustus (10 päeva).
Kehtiva korralduse punkti 4 alapunkt 10 sätestab erandi, mille kohaselt kohaldatakse
lihtsustatud karantiini 12–18-aastasele isikule, kelle lähikontakt haigega leidis aset
üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kes on teinud viivitamatult SARS-CoV-2 antigeenRTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne, ja kes võtab osa üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest ning noorsootööst või
huviharidusest ja huvitegevusest, milles osalevad samad isikud, kes võtavad osa
üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppe- ja kasvatustegevusest. Nimetatud isik on
kohustatud mitte hiljem kui 72 tundi pärast lähikontaktsuse tuvastamist tegema SARS-CoV-2
RT-PCR kordustestimise, mille tulemus peab olema negatiivne. Alapunktis sätestatut
kohaldatakse ka isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks.
Käesoleva korraldusega muudetakse korralduse punkti 4 alapunkti 10 ja sätestatakse, et kuni
18-aastasele isikule (18-aastane isik k.a) ei kohaldata õppe-, huvi- ja kasvatustöös või
noorsootöös osalemisel korralduse punktis 3 nimetatud piirangut (karantiinikohustus), kui tal
puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid ja tema lähikontakt haigega on toimunud alapunktis
loetletud haridus- ja noorsootööasutustes ning kui isik täidab testimise nõudeid ja peab kinni
tegevuse piirangutest. Samuti kohaldub see erand isikutele, kes saavad 2021/2022. õppeaasta
kestel 19-aastaseks.
Korralduses on soovitud eristada lähikontaktsust, mis on tekkinud mujal kui koolis (nt kodus)
haigestunud isikuga kokku puutudes, koolis haigestunud isikuga kokku puutumisest. Kui
haigestunud isikuga puututakse kokku koolis, on paratamatu nakkusrisk lastele juba tekkinud,
tekkinud olukorras ei ole üldjuhul tahtlust ning lähikontaktsed on üldjuhul kogu klass.
Juhul, kui lähikontakt toimub näiteks kodus ning lähikontaktne õpilane läheks kooli vaatamata
kehtivale karantiinikohustusele, kaasneks sellega teadlik riski tekitamine ning potentsiaalne
nakkusoht teistele õpilastele. Seega peab ka edaspidi mujal toimunud lähikontakti puhul jääma
lähikontaktis olnud õpilane eneseisolatsiooni. Erand on tehtud eelkõige eesmärgiga ära hoida
kollektiivset eneseisolatsiooni, et õpilased saaks formaalõppest osa kontaktõppena, seejuures
rakendades lähikontaktsete jälgimiseks hoolikalt kontrollmeetmeid (eelkõige testimine).
Varem ehk alates 1. septembrist 2021. a kehtinud regulatsiooni muutus seisneb selles, et
korralduse jõustumisel laieneb testimiskohustus ka alla 12-aastastele õpilastele. Samuti on
oluliseks muudatuseks testi tegemise aeg ning kordsus. Varem tehti SARS-CoV-2 antigeenRTD test viivitamatult ning kolmandal päeval SARS-CoV-2 RT-PCR test. Nüüd jäetakse ära
SARS-CoV-2 antigeen-RTD test ning tehakse ainult SARS-CoV-2 RT-PCR test.
Tavaliselt jõuab kooli info lähikontaktsuse kohta ca 3–4 päeva pärast nakkusohtlikku kontakti
(haige on koolis (1. päev) --> haige läheb testima (2. päev) --> haige saab tulemuse (2./3. päev)
--> Terviseamet teavitab kooli, kool informeerib lähikontaktseid (3./4. päev)-->lähikontaktsed
lähevad testima (4./5. päev)). Käesolev korraldus eeldab tihedat koostööd ja informatsiooni
jagamist õigusaktides sätestatud korras Terviseameti, koolijuhi ning lastevanemate vahel.
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Alla 12-aastaste lähikontaktsete testimine on vajalik, sest senise käsitluse juures on alla 12aastaste hulgas haigestumine kiiresti kasvanud. 40. nädalal oli nakatumine suurim
vanuserühmades 4–9 aastat ja 10–14 aastat. Samuti on senise lihtsustatud karantiini korra juures
kasvanud märgatavalt koolides nakatumine. 40. nädalal nakatus iga viies inimene koolis või
lasteasutuses. 40. nädalal oli koolikoldeid kokku 93.
Samal ajal on kiiresti hakanud kasvama haigestumine ka üle 65-aastaste hulgas. Laste hulgas
nakkuse leviku tõhusam kontroll aitab katkestada nakatumise ahelaid ning vähendab ka
vanemaealiste nakatumise riski.
SARS-CoV-2 antigeen-RTD testidest loobumine vähendab kooliõdede koormust oluliselt ning
nad saavad rohkem rõhku panna vaktsineerimisele.
Korralduse punktis 2 sätestatakse jõustumise tähtaeg.
Korraldus jõustub 1. novembril 2021. a.
Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide
Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või
oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavaks tegemisest.

Taimar Peterkop
Riigisekretär
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