Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korralduse nr 47 „Karantiini kehtestamine
koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele,
nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse
diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korraldust nr 47 „Karantiini
kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga
isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse
diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ (edaspidi korraldus nr 47).
Eelnõuga nähakse ette erand võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniiri korraldamiseks Tartus
28.–30.05.2021 (võistkonnad viibivad Eestis 27.05.–02.06.2021), mis võimaldab positiivse
COVID-19 proovi andnud isikuga lähikontaktis olnud delegatsiooni liikmetel pärast
lisatestimist negatiivse testitulemuse korral treeningute korraldamist ja võistlemist jätkata.
Erandi tegemine on vajalik, sest turniir on Eestile oluline majanduslikult ja kõrge sportliku
tasemega.
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi, Terviseameti ja Riigikantselei
ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korralduse nr 47 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 haige COVID-19 diagnoosist teada
saamisest arvates 10-kalendripäevase perioodi jooksul. Isikul, kes elab haigega koos või viibib
temaga püsivalt samas viibimiskohas, hakatakse 10-kalendripäevast 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 10kalendripäevast perioodi arvestama haigega viimasest lähikontaktis olemisest arvates.
Korralduse punktiga 1 täiendatakse korralduse nr 47 punkti 4 alapunktiga 9. Uue alapunktiga
lisatakse alus, mis võimaldab võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniiril osalevatel Eesti, Läti,
Hispaania ja Belgia delegatsiooni liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes
osalemisega ka olukorras, kus üks või mitu sama delegatsiooni liiget on saanud positiivse
COVID-19 testi tulemuse. Muudatus on seotud ühekordse turniiri korraldamisega Eestis.
Seega, üldist 10-kalendripäevast karantiininõuet ei kohaldata, kui isik on saabunud Eestisse
võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniiri tõttu; teda testitakse Terviseameti juhiste ja
Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni 11.12.2020 kinnitatud „CEV hygiene guidelines
volleyball specifications1“ nõuete kohaselt; talle on tehtud kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist, viivitamata Eestisse saabumise järel (27.05) ning igal Eestis viibimise päeval
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 test; nende testide tulemused on
olnud negatiivsed ning ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, v.a
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treeningtegevuseks, võistlustegevuseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud
nõuded laienevad ka Eesti delegatsiooni liikmele, keda testitakse üks päev enne turniiri algust
ja seejärel igal turniiri päeval.
Kui kasutatakse antigeeni kiirtesti ja selle tulemus on positiivne, siis tulemuse kinnitamiseks
tehakse kohe PCR-test. Kui PCR-meetodil tehtud testi tulemus on positiivne, järgneb positiivse
testi tulemuse saanud isiku isolatsioon ja Terviseameti uus ohuhinnang kogu delegatsiooni
kohta.
Muudatus võimaldab korraldada 28.–30.05.2021 Eestis võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga
turniiri planeeritud kujul ja pidada kolmel päeval kokku kuus mängu. Võistlusel on positiivne
majanduslik mõju piirkonnale, sest võistkonnad kasutavad majutus-, toitlustus- ja spordihoone
pakutavaid teenuseid. Turniiri korraldamine Eestis annab korraldajatele võimaluse saada
kogemusi ja proovida uusi lahendusi COVID-19 leviku olukorras Euroopa meistrivõistluste
alagrupiturniiri korraldamiseks Tallinnas 2021. aasta septembris. Samuti annab see Eesti
rahvuskoondisele võimaluse valmistuda 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks.
Erandi tegemine võistkondade delegatsioonidele lühikeseks ajaks on põhjendatud, sest
delegatsioonide liikmed on teistest isikutest rangema arstliku kontrolli all nii enne Eestisse
saabumist kui ka Eestis viibides, turniiri korraldamise reeglid on karmimad kui paljude riikide
kehtestatud nõuded spordivõistluste korraldamisele, delegatsioonide liikumine on väga
detailselt planeeritud ning hiljem tuvastatav. Võistkonnad lahkuvad Eestist bussiga Lätti.
Delegatsioone testitakse sinna saabumisel. Lähikontaktsete osalusel toimunud mängudel
osalenud Eestisse jäävatele inimestele antakse võimalus teha test paari päeva jooksul pärast
mängu, et vältida viiruse levikut Eestis.
Turniiril toimub kolme päeva jooksul kuus mängu (iga päev kaks mängu). Igas võistkonnas on
koos mängijate ja taustajõududega maksimaalselt 21 isikut. Lisaks neile on kolme päeva
jooksul mängudega seotud 12 kohtunikku (kellest 4 on välismaalt), 7 pallipoissi, 8 telepildi
tootjat (kellest 1 on väljaku lähedal), 10 Eesti Võrkpalli Liidu esindajat korraldajana ning
6 ajakirjanikku. Eesti Võrkpalli Liidu esindajad ja ajakirjanikud viibivad mängude ajal
tribüünidel ning mängu ajal mängijate ega kohtunikega kokku ei puutu. Mängu teenindavad
isikud, v.a väljakukohtunikud, peavad kandma maske. Isikud, kes mängu korraldamisega
otseselt seotud ei ole, mängude toimumise ajal mänguväljaku lähedale ei pääse. Mängule
saabudes tagatakse, et võistkonnad spordihalli koridorides ei kohtu ning et mängueelse
soojenduse teevad võistkonnad oma väljakupoolel. Mängupalle desinfitseeritakse iga mängu
järel.
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kohaselt on spordivõistlustel pealtvaatajad
keelatud.
Testimise korraldab Eesti Võrkpalli Liit. Enne testi negatiivse tulemuse saamist ei ole lubatud
treeningutel osaleda. Isik, kelle testi tulemus on positiivne, isoleeritakse kohe majutusasutuse
eraldi korrusele. Isolatsiooniruumi saatmisel tagatakse, et isik teistega kokku ei puutu. Talle
korraldatakse esimesel võimalusel uus testimine, et välistada valepositiivse testi võimalus.
Juhul kui kordustest osutub negatiivseks, korraldatakse pärast 24 tunni möödumist kolmanda
testi tegemine. Lähikontaktsetele korraldatakse korduv testimine. See võimaldab vältida, et
võistlustel osaleb COVID-19 haiguse diagnoosiga mängija.
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Kõik turniiril osalejad annavad enne turniiri algust kirjaliku nõusoleku, et nad on teadlikud, et
võivad turniiril COVID-19 haigusse nakatuda ning et osalevad turniiril omal vastutusel. Samuti
kinnitavad kõik osalejad, et turniiri korraldaja ei vastuta, kui osaleja nakatub COVID-19
haigusse turniiri vältel.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine 22. mail. 2021. a. Käesoleva
korraldusega lisatav täiendav erand kehtib kuni 31. maini 2021. a, mil lõpeb korralduse nr 47
kehtivusaeg.
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.

Taimar Peterkop
Riigisekretär
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