
Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku 

tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise korralduse seletuskiri 
 

1. Sissejuhatus  

 

Käesoleva korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 

„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ redaktsiooni 

avaldamismärkega RT III, 31.03.2022, 3 ning tunnistatakse kehtetuks korralduse II ja III osa, 

mis sätestasid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kohustuse kanda avalikes siseruumides 

kaitsemaski ja tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine 

ning avalikes siseruumides ja punktis 10 nimetatud tegevuste läbiviimisel ka välistingimustes 

tagada isikute hajutatus.  

 

Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Riigikantselei ametnikud. 

 

2. Korralduse sisu  

 

Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning 

lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8. 

 

Korralduse punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks korralduse II ja III osa, mis sätestasid COVID-

19 haiguse leviku tõkestamiseks kohustuse kanda avalikes siseruumides kaitsemaski ja tagada 

desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine ning avalikes 

siseruumides ja punktis 10 nimetatud tegevuste läbiviimisel ka välistingimustes tagada isikute 

hajutatus. Ühes sellega kaotavad kehtivuse ka nende kohustustega seotud erandid ja 

rakendamist täpsustavad sätted.   

 

Korralduse muudatus lähtub valitsuskabineti 31. märtsi 2022. a nõupidamisel otsustatust 

loobuda eelnimetatud kohustustest kohe, kui jõutakse riskimaatriksiga kollasele tasemele. 

Korraldusega täpsustab seega Vabariigi Valitsus kehtestatud piiranguid ja meetmeid, et tagada 

meetmete proportsionaalsus, arvestades domineeriva omikrontüve haiguspilti, nakkuse levikut 

ja eesmärki tagada ennekõike tervishoiusüsteemi ja haiglate toimepidevus COVID-19 haigete 

ravikoormuse kontekstis. Vastavalt 20. jaanuaril 2022. a uuendatud riskimaatriksile tähendab 

kollase taseme saavutamine, et viimase 7 päeva nakatumisnäitaja on vahemikus 500–1500 

inimest ning samal ajal on viimase 7 päeva hospitaliseeritute arv vahemikus 10–30. Need 

tingimused on praeguseks täidetud. 

Seejuures on 7 päeva nakatumiste arv vastanud kollasele tasemele alates 22. märtsist 2022. a ja 

vastab ka täna. See omakorda ennustab üldist hospitaliseeritute arvu pidevat langust. Kuna ka 

viimase 7 päeva hospitaliseeritute arv langeb jätkuvalt ning käib koos üleüldise 

haiglapatsientide arvu langusega, ei tähendaks 7 päeva nakatunute arvu languse peatumine 

haiglakoormuse tõusu. Teisisõnu suureneb praeguses olukorras haiglate töövõimekus iga 

päevaga järjest enam, sest haiglaravi vajab üle kahe korra vähem patsiente kui pandeemia tipus, 

kui haiglas viibis üle 700 COVID-19 patsiendi. 

Kuigi hajutatus, kaitsemaski kandmine ja desinfitseerimisnõuete täitmine ei ole enam 

üldkohustuslikud, on need COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks endiselt efektiivsed 

meetmed ja seega soovituslikud. Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab maskide 

kandmist osana laiaulatuslikust strateegiast SARS-CoV-2 viiruse ennetamiseks ja leviku 



piiramiseks. See tähendab, et maskide kandmisega käiksid kaasas ka teised tervishoiualased ja 

sotsiaalsed meetmed nagu käte hügieen, isolatsioon, distantsi hoidmine.1 

 

Ühtlasi hinnati korralduse I osas sätestatud riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse 

piirangut ehk isolatsioonikohustust ja otsustati jätta see kehtima. Eelnimetatud piirang on 

COVID-19 haiguse jätkuva globaalse leviku kontekstis proportsionaalne.  

 

Riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut ehk isolatsioonikohustust ei rakendata 

juhul, kui isik saabub Eestisse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist, 

Šveitsi Konföderatsioonist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorra 

Vürstiriigist, Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha 

Tool). 

 

See on piirkond, kus hinnatakse epidemioloogilist olukorda ja raporteeritakse sellest sarnastel 

alustel, nagu on ette näinud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus. Lisaks on 

piirkonnas kasutusel vaktsiinid, mis on saanud Euroopa Ravimiameti heakskiidu. See ja üldiselt 

kõrge vaktsineerituse määr annab suurema kindluse, et nimetatud piirkonnast Eestisse saabunud 

isikud on vaktsineeritud vaktsiinidega, mille efektiivsus on kõrgelt hinnatud.  

 

Ülejäänud riikidest saabumise korral on reisijärgse isolatsioonikohustuse vältimiseks vajalik 

tõendada COVID-19 vastu vaktsineerimist või haiguse läbipõdemist, teha 48 tundi enne reisi 

või vahetult pärast riigipiiri ületamist SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD 

testi, mille tulemus on negatiivne, või mõne erandliku aluse (näiteks vanus alla 12. aasta või 

diplomaadi või transporttöölise staatus) olemasolu.  

 

Korralduse punktiga 2 nähakse ette korralduse jõustumine. Kuna tegemist on piirangute 

leevendamisega, siis on põhjendatud korralduse jõustamine juba vastuvõtmisele järgneval 

päeval. Samas ei ole tegu nii kiireloomulise olukorraga, et jõustada korraldus kohe Riigi 

Teatajas avaldamisest alates, mistõttu on põhjendatud korralduse sellise jõustumisega kaasneda 

võivate segaduste vältimiseks jõustada korraldus vastuvõtmisele järgneval päeval. 

 

Korralduse punktis 3 nähakse ette korralduse avaldamine Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee. 

 

 

 

Taimar Peterkop 

Riigisekretär 
 

 

 
1 Teadusnõukoja 08.02.2022 ülevaade Vabariigi Valitsusele: maskid ja ohutus avalikus ruumis, COVIDi tõendid 

ja ürituste piirmäärad: https://kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-

juhtimine/teadusnoukoda (kättesaadav seisuga 01.04.2022). 
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