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Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 

„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja 

piirangud“ ja 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“ muutmine 

 

 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 

punktides 1 ja 2 sätestatut ning § 28 lõike 2 punktide 3 ja 5 ning lõike 3, lõike 5 punkti 3 ja lõike 6 

alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8:  

 

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku 

tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt: 

 

1) asendada punktis 1 arv „10“ arvuga „7“; 

 

2) tunnistada punkt 2 kehtetuks;  

 

3) sõnastada punkt 3 järgmiselt: 

„3. Punktis 1 nimetatud isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta võtab 

kasutusele Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud ja kõik muud võimalikud meetmed 

nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud: 

1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast 

viibimiskohast lahkumiseks; 

2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast seetõttu, et tervishoiutöötaja on suunanud 

ta tervishoiuteenust saama, või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral; 

3) kui isik täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja talle on 

tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne riiki saabumist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või 

kuni 48 tundi enne riiki saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi või riiki saabumise järel 

vähemalt ühe SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku 

nakkusohutuks. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või 

püsivas viibimiskohas; 

4) kui isik saabub kolmandast riigist, mille andmeid ei ole avaldatud kriis.ee veebilehel Euroopa 

Liidu rohelises nimekirjas, ja isik täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi 

tööandja otsusel ja talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud SARS-CoV-2 testi riiki saabumise järel 

ja selle testi tulemus on olnud negatiivne või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks. Kuni 

negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. 

Edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi täitvaks isikuks loetakse ka sportlast, 

treenerit ja võistkonna liiget, kellel on töösuhe Eesti meistriliigas osaleva sportmänguklubiga või kes 

on seotud Eesti koondise tasemel sportlase igapäevase treeningtegevusega või kes osaleb sportlasena 
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või sportlase meeskonna liikmena rahvusvahelisel kõrge tasemega võistlusel või on otseselt seotud 

eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega;   

5) kui ta osaleb vältimatul perekondlikul sündmusel ja talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 

72 tundi enne riiki saabumist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne riiki saabumist 

SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi või riiki saabumise järel vähemalt ühe SARS-CoV-2 testi, mille 

tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks. Käesolevat alapunkti 

kohaldatakse käesoleva punkti alapunktis 4 nimetatud kolmandast riigist saabuvale isikule ainult 

juhul, kui talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud SARS-CoV-2 testi viivitamata Eestisse saabumise 

järel ja selle testi tulemus on olnud negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab 

isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas; 

6) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku 

põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik; 

7) kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega; 

8) kui ta pöördub vältimatu tööülesande täitmiseks, hariduse omandamiseks või perekondliku 

sündmuse tõttu tagasi riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et talle on tervishoiuteenuse osutaja 

teinud kuni 72 tundi enne Eestist lahkumist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne 

Eestist lahkumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on 

tunnistanud isiku nakkusohutuks.“; 

 

4) asendada punkti 4 saatelauses tekstiosa „1–3“ tekstiosaga „1 ja 3“; 

 

5) asendada punkti 4 alapunktides 16–18 ja 20 tekstiosa „10-kalendripäevast“ tekstiosaga                      

„7-kalendripäevast“; 

 

6) asendada punkti 4 alapunktis 21 sõna „kuue“ sõnaga „kolme“; 

 

7) asendada punktis 5 arv „10“ arvuga „7“. 

 

2. Muuta 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“ järgmiselt: 

 

1) asendada punktis 3 tekstiosa „10-kalendripäevane“ tekstiosaga „7-kalendripäevane“ vastavas 

käändes; 

 

2) asendada punkti 4 alapunktides 9 ja 10 sõna „kümne“ arvuga „7“. 

 

3. Korraldus jõustub 10. jaanuaril 2022. a. 

 

4. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee. 

 

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi 

toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse                    

SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed, sealhulgas leviku tõkestamiseks karantiinis viibimise ja 

riigipiiri ületamise nõuded. 

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise 

kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks on kaitsealas inimeste 

õigus nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti 

on kaitsealas avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi 

ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse levikuks, 
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lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi saavutamiseks 

sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi. Samas võetakse arvesse viiruse muutuvaid 

omadusi ning hetkel valitsevat epidemioloogilist olukorda. 

 

Käesoleva korraldusega lühendatakse SARS-CoV-2 viirusega nakatunud COVID-19 haigega 

lähikontaktis olnud isikute (lähikontaktsete) karantiiniperioodi. Senist kümne kalendripäevast 

karantiiniperioodi lühendatakse seitsmele kalendripäevale. Uue omikrontüve leviku tõttu ei ole 

põhjendatud enam 10-kalendripäevane karantiiniperioodi, kuna omikrontüvega nakatunud isikul 

avalduvad sümptomid hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul.  

 

Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 

alusel järelevalvet Terviseamet. Kui viiruse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, 

rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha 

maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud 

nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

 

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi 

Valitsusele vaide 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. 

 

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee. 

 

 

 

Kaja Kallas 

Peaminister 

 

 

 

Taimar Peterkop 

Riigisekretär 

 


