HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, 08.02.2021
Head haridusasutuste juhid!
Peatselt algab haridusasutuste töötajate Covid-19 vastane vaktsineerimine. Esimestena saavad
vaktsineerimisvõimaluse üldhariduskoolide ja gümnaasiumide töötajad, kelle seas prioriteetseimad
on HEV-koolide töötajad.
Vaktsineerimise korraldamiseks kogub haigekassa haridusasutustelt andmeid kõigi vaktsiini soovijate
kohta. Teame, et olete teinud kaardistused ja eeltöö, nüüd vajame juba täpseid andmeid kõigi kohta,
kes on otsustanud end vaktsineerida. Vaktsineerimine on vabatahtlik, ent soovitame kõigil, kel
võimalik, seda teha.
Selleks, et vaktsineerimisega oleks võimalik 15. veebruaril alustada, ootame andmeid võimalusel
juba 10. veebruaril. Andmeid saate edastada ka hiljem, kuid vaktsineerimise järjekord määratakse
andmete esitamise järjekorra alusel. Samuti saate vajadusel hiljem andmeid muuta ja täpsustada.
Palume Teil korraldada andmete kogumine Teie kooli vaktsineerimist soovivate töötajate kohta,
kasutades selleks etteantud vormi, mille leiate siit.
Kindlasti palume vormile märkida ka koolis vaktsineerimist koordineeriva töötaja nimi ja
kontaktandmed (telefon ja e-post) ning kõigi vaktsineerimiseks nõusoleku andnud töötajate
andmed.
Täidetud andmevormi palume edastada krüpteerituna veebivormil. Andmete krüpteerimine on
vajalik selleks, et tagada isikuandmete turvaline edastamine. Krüpteerimiseks kasutada: isikukood
46910170025, Irena Kalbus. Krüpteerimise juhised leiate veebilehelt ID.ee.
Kogutavaid isikuandmeid töötlevad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haigekassa ning
vaktsineerimist läbiviiv tervishoiuasutus või -töötaja. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt piirneb
andmete töötlemine üksnes krüpteeritud nimekirja edastamisega Eesti Haigekassale, seejärel
andmed kustutatakse. Ministeerium ei näe nimekirjas olevate töötajate andmeid.
Eesti Haigekassa ja tervishoiuasutus või tervishoiutöötaja töötlevad isikuandmeid neile seadusest
tuleneval õiguslikul alusel ning üksnes vaktsineerimise läbiviimisega seonduvatel eesmärkidel. Eesti
Haigekassa säilitab kogutud isikuandmeid seni, kuni kõik soovijad on esimese vaktsiinidoosi saanud.
Vaktsineerimisest teavitame ka Teie kooliõde ja loodame, et saate temalt vaktsineerimise kasulikkuse
selgitamisel ja selle koordineerimisel igakülgset abi. Palume, et selgitaksite kooliõe abiga andmete
kogumise ja nende töötlemise eesmärki ka oma töötajatele.

Kes saavad end vaktsineerida lasta?
Lisaks õpetajatele saavad end vaktsineerida ka teised töötajad, kes koolis nakkusohuga kokku võivad
puutuda, sõltumata nende töötamise vormist. See tähendab, et vaktsineeritavate nimekirja saate
lisada ka näiteks koolis töötavate noorsootöötajate, kokkade, koristajate (ka juhul, kui nad töötavad
käsunduslepinguga või on vastavat teenust pakkuva ettevõtte töötajad) jt andmed. Kui inimene
töötab mitmes koolis, peab ta ise otsustama, millise kooli nimekirjas ta vaktsineerimiseks
esitatakse.
Kus vaktsineerimine toimub?
Haigekassani jõudnud nimekirjad edastatakse koolile lähimale
vaktsineerimiskeskusele. Vaktsineerimiskeskuse kontaktisik võtab ühendust kooli kontaktisikuga ja
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lepib kokku iga vaktsineeritava töötaja vaktsineerimise aja. Palun selgitage vaktsineeritavatele, et
kokkulepitud ajast kinni pidamine on hädavajalik vaktsineerimise sujuvaks toimumiseks.
Vaktsineerimine toimub peamiselt kas kooli asukohajärgses Haiglavõrgu arengukava haiglas või
haigekassa poolt nimetatud perearstikeskuses, vajadusel ka teiste tervishoiuteenuse osutajate
juures.
Millal vaktsineerimine algab?
Vaktsineerimiskeskused alustavad haridusasutuste töötajate vaktsineerimist 15. veebruariga algaval
nädalal.
Millist vaktsiini kasutatakse?
Immuniseerimiseks kasutatakse üldjuhul AstraZeneca vaktsiini. AstraZeneca vaktsiin on 2-doosiline
vaktsiin ja kahe vaktsineerimise vahe on kaheksa nädalat. Mõlemad vaktsineerimised toimuvad
samas vaktsineerimiskeskuses.
Lisainfo:
 Täpsem info vaktsiini kohta Ravimiameti kodulehel.
 Küsimuste korral saate pöörduda haigekassa poole aadressil vaktsineerimine@haigekassa.ee
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole aadressil hm@hm.ee ja telefonil 5697 5030.

Tervist soovides
Eesti Haigekassa
Haridus- ja Teadusministeerium
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