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
Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini
kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende
isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ (edaspidi korraldus nr 212).
Eelnõuga nähakse ette erand rahvusvahelise teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis 2021“
korraldamiseks. Erand võimaldab festivalil osaleval loomingulisel personalil, sealhulgas nii
esinejatel kui ka etendust ettevalmistavatel isikutel, kes on olnud positiivse COVID-19 testi
tulemuse andnud isikuga lähikontaktis ja kes ise on vaktsineerimata või ei ole COVID-19
haigust läbi põdenud, jätkata teatrifestivalil etendustegevuses osalemisega, kui nende endi
viimased ja varasemad testitulemused on olnud negatiivsed.
Erandi tegemine on vajalik, sest teatrifestival „Kuldne Mask Eestis 2021“ on rahvusvaheliselt
tunnustatud ning valdkondlikult oluline teatrisündmus ja samas ka pikaajalise traditsiooniga
kaalukas kultuuridiplomaatiline üritus. Koroonaviiruse piirangute tõttu ei saanud 2020. aasta
festival toimuda.
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.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korralduse nr 212 punkti 3 kohaselt on isikul, kes elab haigega koos, viibib temaga püsivalt
samas viibimiskohas või on muul viisil olnud haigega lähikontaktis (edaspidi lähikontaktne),
keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 10-kalendripäevase perioodi
jooksul.
Isikul, kes elab haigega koos või viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas, hakatakse 10kalendripäevast perioodi arvestama haige sümptomite tekkest või haige sümptomite
puudumisel haige SARS-CoV-2 positiivse testi tegemise päevast arvates.
Isikul, kes on olnud muul viisil haigega lähikontaktis, hakatakse 10-kalendripäevast perioodi
arvestama haigega viimasest lähikontaktis olemisest arvates.
Vaktsineerimata isikutele või neile, kes ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, 10kalendripäevase karantiini kehtestamine võib takistada rahvusvahelise kõrge tasemega
teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis 2021“ korraldamist, kui teatrifestivalil osaleva loomingulise
personali liige on pärast positiivse proovi andnud isikuga kokkupuutumist tunnistatud
lähikontaktseks, sõltumata nende tehtud testide tulemustest, ja peab viibima seetõttu
eneseisolatsioonis. Ühe kollektiivi liikme võimalikku eneseisolatsiooni jäämise tõttu tuleb kogu
etendus ära jätta.
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Korralduse punktiga 1 täiendatakse korralduse nr 212 punkti 4 alapunktiga 82.
Uue alapunktiga lisatakse alus, mis võimaldab ajavahemikul 3.–26.10.2021 toimuval
rahvusvahelisel teatrifestivalil „Kuldne Mask Eestis 2021“ osalevatel loomingulise personali
liikmetel, kes on vaktsineerimata või ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, jätkata
kavakohaselt etenduste andmisega ka olukorras, kus ollakse lähikontaktne positiivse COVID19 testi tulemuse saanud isikuga.
Seega võimaldab muudatus teatrifestivali loomingulise personali liikmetel, kes on
vaktsineerimata või ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, jätkata etenduste andmist ka
lähikontaktsena, kui nende endi testitulemus on negatiivne, sealhulgas korduval testimisel, ning
isikud viibivad muudes tegevustes isolatsioonis, mille kohaselt on neil lubatud lahkuda oma
elukohast või viibimiskohast, milleks on näiteks hotell, ainult etenduste proovideks, etenduste
andmiseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud tingimuste puhul juhindutakse
Terviseameti juhistest ning Terviseametiga kooskõlastatud korraldaja riskide maandamise
plaanist.
Välisriikidest saabuvaid isikuid testitakse kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist lähtuvalt
Eestisse sisenemiseks kehtestatud testimise nõuetest. Välisriikidest saabuvaid loomingulise
personali liikmeid testitakse samuti viivitamata Eestisse saabumise järel.
Muudatus võimaldab korraldada teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis 2021“ planeeritud kujul
ning vähendab riski, et mõned planeeritud etendused võivad ära jääda lähikontaktsete
eneseisolatsiooni kohustuse tõttu. Festivali korraldamine ja toimumine Eestis on tähtis
kultuurisündmus.
Erandi tegemisel on viiruse levikule minimaalne oht, sest teatrifestivali korraldaja tagab
etendustegevusega seotud isikute eraldatuse vastavalt riskide maandamise plaanile.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine 3. oktoobril 2021. a, mis on
esimeste truppide saabumise aeg. Käesoleva korraldusega lisatav täiendav erand kehtib kuni
26. oktoobrini 2021. a ehk festivali lõpuni.
Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
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.
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