
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 muuta 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“ kehtivust. Korraldus jõustus 1. juunil 2021. a ja kaotab 

kehtivuse 31. detsembril 2021. a. Kuivõrd COVID-19 pandeemia kestab, on tarvis, et kehtivaid 

nõudeid saaks rakendada veel vähemalt kolm kuud, mille möödumisel tuleb hinnata täiendavalt 

nõuete jätkamise vajalikkust. 

 

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 Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei 

ametnikud.  
 

2. Korralduse sisu  

 

Korralduse punktis 1 sätestatakse uus kehtivusaeg. Kuivõrd nakkushaiguste ennetamise ja 

tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel on Vabariigi Valitsuse haldusaktiga kehtestatud karantiin 

ajutine, haldusakt ehk korraldus ise määrab kindlaks enda kehtivuse aja, siis kehtestatakse 

karantiinikord uuesti kolmeks kuuks. Korraldus kaotab kehtivuse 31. märtsil 2022. a. Sisulisi 

muudatusi korralduses ei tehta: karantiini tingimused jäävad endiseks.  

 

COVID-19 pandeemia kestab, see tähendab, et COVID-19 haigus levib endiselt ja on suur oht, 

et kui karantiininõuete kehtivusaega ei pikendata, suureneb levik nii olulisel määral, et ohtu 

satub haiglate toimetulek. Karantiininõuete kehtima jäämine on oluline inimeste elude ja tervise 

kaitseks ning riigi tuumikfunktsioonide lakkamatuks tagamiseks. Varasemast on teada, et 

viirushaigused levivad rohkem sügistalvisel perioodil. Kevadel saab korralduse kehtivust uuesti 

pikendada, kui selleks on vajadus ning oht inimeste tervisele püsib.  

 

Korralduse punktis 2 sätestatakse jõustumise tähtaeg.  

 

Korraldus jõustub 10. detsembril 2021. a. See tagab piisava aja kõigile karantiinireeglite 

kehtivusaja pikenemisest teada saamiseks.  

 

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. 
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