Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korralduse nr 336 „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 29. septembri 2020. a korraldust nr 336
„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 336).
Korraldusega nähakse ette korvpalli meeste Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri
korraldamiseks Tallinnas erand, mis võimaldab positiivse COVID-19 testi andnud isikuga
lähikontaktis olnud teistel delegatsiooni liikmetel pärast lisatestimist negatiivse testitulemuse
korral jätkata treeningute korraldamist ja võistlemist ajavahemikus korralduse allakirjutamisest
kuni 1. detsembrini 2020. a. Erandi tegemine on vajalik, sest turniir on Eestile oluline nii
majanduslikult kui ka sportlikus mõttes.
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning
arvestades sama paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korralduse punktiga 1 täiendatakse korralduse nr 336 punkti 3 alapunktiga 33. Kehtiva
korralduse nr 336 kohaselt kehtib karantiinis viibimise nõue COVID-19 haiguse diagnoosi
saanud isikuga lähikontaktis olnud isikute kohta kuni diagnoosi saanud isiku terveks
tunnistamiseni või 14 päeva möödumiseni lähikontaktsuse tuvastamisest.
Lisatava alapunktiga muudetakse korraldust selliselt, et lisatakse alus, mis võimaldab korvpalli
Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril osalevatel Eesti, Venemaa, Itaalia ning
Põhja-Makedoonia 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 ning
see kehtib kuni 1. detsembrini 2020. a.
Muudatus võimaldab korraldada Eestis 28. novembril ja 30. novembril 2020. a korvpalli
Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri planeeritud kujul ja pidada kahel päeval
kokku neli mängu. Võistlusel on positiivne majanduslik mõju piirkonnale, sest nädal aega
kasutavad võistkonnad majutus-, toitlustus- ja teisi teenuseid (ainult hotelli pakutavaid).
Turniiri korraldamine Eestis annab Eesti võistkonnale koduväljaku eelise, et saavutada parim
sportlik tulemus ning eduka esinemise korral pääseda 2022. aastal Euroopa meistrivõistluste
finaalturniirile.
Erandi tegemine kätkeb minimaalset ohtu viiruse levikule, sest delegatsioonid viibivad Eestis
võistlusisolatsioonis ehk hotellist pääseb delegatsioon välja ainult treeninguteks ja mängudeks
kaks korda päevas. Delegatsioonidel ei ole lubatud teha ühtegi lisasõitu ning selle tagamist
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turvab turvaettevõte. Delegatsioonid ei puutu Eestis olles kokku teiste isikutega. Turniiri
korraldamisel järgitakse 26. oktoobril 2020. a Rahvusvahelise Korvpalliföderatsiooni FIBA
kinnitatud „COVID-19 Protocol for FIBA Official National Team and Club Competitions“
reegleid, mille kohaselt tuleb tagada lähikontaktide vähesus hajutamisega transpordil,
toitlustamisel, koosolekutel, ööbimisel, ning Eestis kehtestatud viiruse leviku tõkestamise
piiranguid. Viiruse leviku ohu minimeerimiseks saabusid võistkonnad Eestisse viis päeva enne
võistlusmänge.
Mängule saabudes tagatakse, et võistkonnad ei kohtu omavahel spordihalli koridorides, ning
mängueelse soojenduse peavad võistkonnad tegema oma pingiala ees. Mängupall
desinfitseeritakse veerandaegade järel ning juhul kui pall satub väljapoole esimest tsooni ehk
ainult võistkondadele ja väljakukohtunikele mõeldud ala.
Mängu teenindavad isikud, välja arvatud väljakukohtunikud, peavad kõik kandma maske.
Lauakohtunikel on lisaks maskile kohustuslik kasutada visiiri. Teised mängu korraldamisega
seotud isikud ei pääse mängude toimumise ajal esimesse tsooni. Selle moodustavad väljak,
pingialad, riietusruumid ja nende juures olevad koridorid.
Ohutuse tagamise eesmärgil toimuvad mängud lähikontaktsete võistkondade osalusel ilma
pealtvaatajateta.
Positiivse testi andnud isik isoleeritakse kohe majutusasutuse eraldi korrusele.
Isolatsiooniruumi saatmisel tagatakse, et isik ei puutu kokku teiste isikutega. Isikule
korraldatakse esimesel võimalusel uus testimine, et välistada valepositiivse testi võimalus.
Juhul kui kordustest osutub negatiivseks, korraldatakse pärast 24 tunni möödumist kolmas test.
Lähikontaktsetele korraldatakse korduv testimine. Minimaalselt toimub testimine üks päev
enne võistluspäeva ning samuti võistluspäeval, et selgitada välja, kas on teisi isikuid, kellele on
viirus võinud kanduda, ning vältida, et positiivse diagnoosiga mängija osaleb võistlustel.
Kõik turniiril osalejad annavad enne turniiri algust kirjaliku nõusoleku, et nad on teadlikud, et
võivad turniiril nakatuda COVID-19 haigusse ning osalevad turniiril omal vastutusel. Samuti
kinnitavad kõik osalejad, et FIBA ega turniiri korraldaja ei vastuta, kui osaleja nakatub COVID19 haigusse turniiri vältel.
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. Itaalia ja Põhja-Makedoonia delegatsioonide
lahkumine lennujaamast on korraldatud lennujaama VIP tsooni kaudu, et vältida kontakte
lennujaamas. Venemaa koondis lahkub Eestist bussiga. Delegatsioone testitakse saabumisel
koduriiki. Lähikontaktsete osalusel toimunud mängudel osalenud Eestisse jäävatele inimestele
antakse võimalust teha test paari päeva jooksul peale mängu, et vältida viiruse levikut Eestis.
Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine allakirjutamisel ja kehtimine kuni
1. detsembrini 2020. a ehk kuni turniiri lõpuni. Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse
avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.
Taimar Peterkop
Riigisekretär

26. november 2020. a
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