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“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Korraldus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3, § 28 lõike 2
punkti 3, lõike 3, lõike 5 punkti 3 ja lõike 6 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2
ning § 28 lõikes 8 sätestatut.
Korralduse eesmärk on viia riigipiiri ületamisega seotud meetmed ja piirangud kooskõlla
Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuari 2022. a soovituses 2022/107, mis käsitleb koordineeritud
lähenemisviisi ohutu vaba liikumise hõlbustamiseks COVID-19 pandeemia ajal ning millega
asendatakse soovitus (EL) 2020/1475, (edaspidi EL nõukogu soovitus) ette nähtud
tingimustega. Tulenevalt muudatuste arvukusest kehtestatakse korralduse I osa tervikuna uuesti
ning muudetakse I osa senist ülesehitust, et tagada regulatsiooni mõistetavus.
Lisaks on korralduse eesmärk leevendada alaealistele kehtestatud COVID-19 pandeemiast
tulenevaid piiranguid. Käesoleva korraldusega muudetakse laste ja noorte kohta kehtivaid
karantiinireegleid COVID-19 haigega lähikontaktseks osutumise korral ning riigisiseselt
kehtivaid piiranguid tegevustes osalemisele COVID-tõendi nõude kehtetuks tunnistamisega
kuni 18-aastaste ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavate isikute suhtes.
Samuti luuakse haigele tervishoiuteenuse osutaja töötajale võimalus asuda täitma tööülesandeid
enne karantiiniperioodi lõppu, kui tema sümptomid on taandumas ja ta täidab vajalikke
ettevaatusabinõusid.
Korralduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja Terviseameti ametnikud.
2. Korralduse sisu
Korralduse punkti 1 alapunktiga 1 kehtestatakse kogu ulatuses kehtiva korralduse I osa
„Riigipiiri ületamisega seotud meetmed ja piirangud“ uues sõnastuses, lähtudes EL nõukogu
soovitusest tulenevate muudatuste arvukusest. Selleks, et tagada korralduse mõistetavus ja
jälgitavus adressaatidele ja samas viia kehtiv regulatsioon kooskõlla EL nõukogu soovitusega,
osutus vajalikuks senise regulatsiooni struktuuri muuta.
Uuendatud soovitus võtab arvesse oluliselt suurenenud vaktsineerituse määra Euroopa Liidu
riikides ning vaktsineerimist ja läbipõdemist tõendava COVID-tõendi laialdast kasutust.
Soovitus lähtub isikukesksest lähenemisest varasema regioonipõhise lähenemise asemel, võttes
arvesse ennekõike isiku vaktsineerituse või läbipõdemise staatust või testiga tõendatud
nakkusohutust, välja arvatud, kui isik saabub eriti kõrge nakatumisega riigist.
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) jätkab Euroopa Liidu riikide kohta nn
valgusfoori kaardi avaldamist, milles kajastatakse riikide nakatumise riski määra valgusfoori

süsteemis (roheline, oranž, punane, tumepunane). Valgusfoori kaart hõlmab lisaks Euroopa
Liidu liikmesriikidele ka Islandi, Liechtensteini, Norra ja niipea, kui tingimused seda
võimaldavad, Šveitsi Konföderatsiooni. Riikide määratlemisel võetakse aluseks viimase 14
päeva jooksul piirkonna tasandil teatatud uute COVID-19 juhtumite koguarv 100 000 elaniku
kohta, esmase vaktsineerimistsükliga täielikult vaktsineeritud inimeste osakaal kogu
elanikkonnas piirkondlikul tasandil ja viimasel nädalal tehtud COVID-19 nakkuse testide arv
100 000 elaniku kohta.
Üldise punktisumma saamiseks tuleks 14 päeva teatatud juhtumite määra (C) võrrelda
vaktsineerituse tasemega (V) asjaomases piirkonnas. Kui emma-kumma kriteeriumi väärtus ei
ole piirkondlikul tasandil kättesaadav, tuleks kasutada riigi tasandi väärtust. Selleks tuleks
kasutada järgmist valemit: (C+C*(100-V)/100)/2 = haigusjuhtude kohandatud määr.
Valgusfoorikaardil märgistatakse piirkonnad vastavalt kohandatud määrale järgmiste
värvidega:
a) roheline: haigusjuhtude kohandatud määr on väiksem kui 40;
b) oranž: haigusjuhtude kohandatud määr on väiksem kui 100, kuid suurem kui 40;
c) punane: haigusjuhtude kohandatud määr on väiksem kui 300, kuid suurem kui 100;
d) tumepunane: haigusjuhtude kohandatud määr on 300 või rohkem;
e) tumehall: testimise suhtarv on 600 või väiksem;
f) hall: punktide a–e hindamiseks ei ole piisavalt andmeid.
Korraldusega kehtestatavate piirangute perspektiivist on oluline ennekõike tumepunaseks
määratavad riigid, sest soovitustest tulenevalt nähakse ette just neist riikides saabuvatele
isikutele täiendavad nõuded. Vastav info avaldatakse sarnaselt seni kehtinud korraga veebilehel
kriis.ee.
EL nõukogu soovituses ette nähtud meetmeid on toetanud Vabariigi Valitsus 9. detsembri 2021.
a istungil tehtud protokollilise otsusega ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon 10.
detsembri 2021. a otsusega.
Kehtestatava I osa punkti 1 sisu ei muudeta võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga, mille
kohaselt isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse
saabumisest 7 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.
Punktides 2 ja 3 esitatakse erinevad alused, millistel juhtudel nimetatud liikumisvabaduse
piirangut ei kohaldata. Punktis 2 loetletakse need juhtumid, mille puhul ei ole liikumispiirangu
kohaldamata jätmise eelduseks testimine. Punktis 3 loetletakse juhud, kui isolatsiooninõudest
vabanemiseks on vajalik sooritada SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD
test. Kui on täidetud punkti 2 nõuded, ei kohaldata isikule igal juhul isolatsiooninõuet, mistõttu
on punktis 3 nimetatud tingimused asjakohased vaid siis, kui isik ei täida ühtki punktis 2
nimetatud tingimust.
Punktis 2 on esitatud korrigeeritud nimekiri isikutest, kellele ei rakendata liikumisvabaduse
piirangut, mis lähtub EL nõukogu soovitusest, millega kitsendati isikute kategooriaid, kelle
kohta peaksid kehtima täiendavad piiriületuse erandid. Suures osas jäävad aga erandid kehtima.
Erandite hulgast arvatakse käesoleva korraldusega välja isikud, kes saabuvad Eestisse turismi
eesmärgil kuni 24 tunniks.

Oluline sisuline muudatus võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga puudutab kuni 18-aastastele
kehtivaid nõudeid. Punkti 2 alapunkti 1 kohaselt ei kohaldata alla 12-aastastele isikutele
piiriületuse järgset liikumisvabaduse piirangut. EL nõukogu soovituses on ette nähtud
vastavaks vanusepiiriks 6 eluaastat, kuid tulenevalt asjaolust, et kehtiva korralduse kohaselt ei
kohaldata ka seni alla 12-aastastele isikutele riigipiiri ületuse järgset liikumisvabaduse
piirangut, oleks tegemist piirangute senisest karmimaks muutmisega. Selline muudatus peaks
olema põhjendatud ning tulenema epidemioloogilisest vajadusest. Asjaolu, et nüüdseks on ka
isikutel alla 12 eluaasta võimalik end vaktsineerida, ei ole piisav, et rakendada senisest
rangemaid meetmeid, sest periood, mille jooksul on olnud võimalus alla 12-aastastel isikutel
end vaktsineerida, on olnud lühike. Samuti ei taga omikrontüve korral vaktsineerimine kaitset
nakatumise eest, vaid on ennekõike kaitse raske haigestumise vastu. Noortel esineb rasket
haigestumist aga oluliselt vähem. Seega ei ole praegu põhjendatud alla 12-aastaste isikute
piiriületuse nõudeid karmistada.
Korraldusega nähakse ette, et isikutele, kes on 12- kuni 18-aastased, kohaldatakse edaspidi
samu meetmeid ja piiranguid kui üle 18-aastastele. Punkti 3 alapunkti 2 kohaselt kehtib
isikutele, kes on 12-aastased ja vanemad, ühtne kord, mille kohaselt juhul, kui isik saabub
riigist, mis ei ole tumepunane ehk mille haigusjuhtumite kohandatud määr on alla 300, ning ta
ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud, ei kohaldata talle riigipiiri ületamise
järgset liikumisvabaduse piirangut, kui ta tõendab oma nakkusohutust tõendiga, mille kohaselt
talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud 72 tundi enne piiriületust SARS-CoV-2 RT-PCR testi
või kuni 24 tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on
negatiivne. Vastavat testitulemust on võimalik tõendada EL-i digitõendiga või väljavõttega testi
tulemusest, mis on ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning millele on
märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika ning testi
tulemus. Juhul, kui 12-aastane või vanem isik ei esita vaktsineerimise, läbipõdemise või testi
tõendit, kohaldatakse talle liikumisvabaduse piirangut 7 päeva.
Kui 12-aastane või vanem isik saabub tumepunasest riigist ehk riigist, mille haigusjuhtude
kohandatud määr on 300 või rohkem, ning ta ei ole vaktsineeritud või läbipõdenud vastavalt
punkti 2 alapunktidele 2–5, on ta kohustatud järgima liikumisvabaduse piirangut ning viibima
7 päeva elukohas või püsivas viibimiskohas.
Kokkuvõtlikult rakenduvad vanusest ja vaktsineerituse või läbipõdemise staatusest lähtuvalt
Euroopa Liidu riikidest reisimisel järgmised nõuded:
Vanus ja tõend

Haigestumise määr alla 300

Haigestumise määr 300
või üle selle

Alla 12-aastased, sõltumata Isolatsioon ei rakendu
vaktsineerituse
või
läbipõdemise staatusest

Isolatsioon ei rakendu

Vanem kui 12-aastane (kaasa
arvatud), vaktsineeritud või
läbipõdenud
Vanem kui 12-aastane (kaasa
arvatud), ei ole vaktsineeritud
ega läbi põdenud

Isolatsioon ei rakendu

Isolatsioon ei rakendu

Isolatsioon ei rakendu, kui isik Isolatsioon
teeb 72 h enne PCR või 24 h
enne antigeen-RTD testi

Lisaks muudetakse kehtiva korralduse punkti 4 alapunktis 21 sätestatud nn lihtsustatud
isolatsioonikorda. Käesoleva korraldusega kehtestatakse punkti 3 alapunkt 3, mille kohaselt
kuni 18-aastane isik, kes osaleb üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis
läbiviidavas õppe- ja kasvatustegevuses või noorsootööasutuses toimuvas tegevuses või
huvitegevuses, ei pea viibima isolatsioonis. Muudatuse eesmärk on laiendada laste ja noorte
ligipääsu haridusele pandeemia tingimustes.
Kehtestatav punkt 4 näeb ette ka seni kehtinud tingimuse, mille kohaselt SARS-CoV-2 testi
negatiivse tulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.
Samuti kehtestatakse uuesti seni kehtinud kord, mille kohaselt juhul, kui tervishoiuteenuse
osutaja on teinud isikule SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi ja see osutub positiivseks, kuid isik
on teinud viivitamata kordustesti SARS-CoV-2 RT-PCR testiga, mille tulemus osutub
negatiivseks, võetakse arvesse SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus. Kui varem olid nimetatud
normid iga alapunkti juures üle korratud, siis korralduse ökonoomsuse huvides on toodud need
normid kokku ühe punkti alla ning sätestatud, et need kohalduvad kõikide punktis 3 toodud
erandite kohta, mis näevad ette testimise nõude.
Punkti 1 alapunktiga 1 kehtestatavad punktid 5 ja 6 on üle võetud seni kehtinud korraldusest
ilma sisuliste muudatusteta. Seni kehtinud korralduses on tegemist punktidega 3 ja 6.
Korralduse punkti 1 alapunktidega 2–6 nähakse ette muudatused, millega kaob alla 18aastastel ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saaval isikul, kes õpib üldharidus- või
kutsekoolis, nõue esitada kontrollitud tegevuses osalemiseks vaktsineerimis-, läbipõdemis- või
testitõend. Tulenevalt kehtiva korralduse punktis 16 on tegevuse eest vastutaval isikul õigus
kontrollida punktis 14 sätestatud asjaolusid. Tegevuse eest vastutav isik võib kontrollida isiku
vanust, et veenduda, kas isikul on õigus tegevuses osaleda ilma COVID-tõendit esitamata või
mitte. Samuti on 19-aastaste isikute puhul tegevuse eest vastutaval isikul õigus nõuda, et isik
tõendaks ka oma õpilase staatust. Õpilase staatust saab tõendada ennekõike õpilaspiletiga, kuid
aktsepteeritavad on ka muud dokumendid, mis võimaldavad veenduda, et isik on just käesoleval
aastal üldharidus- või kutsekooli õpilane.
Kuna noored ja lapsed on SARS-CoV-2 haigusest kõige vähem ohustatud, kuid samas
sotsiaalselt üks tundlikumaid gruppe, on põhjendatud piirangute ja meetmete leevendamist
alustada nendele kehtivatest piirangutest ja meetmetest. Alaealised ei põe COVID-19
haigestumise korral haigust raskelt ja üldjuhul ei satu haiglasse. Samuti on alaealised
nakkusohutumad kui täiskasvanud, sest neid testitakse kooli antud antigeeni kiirtestidega mitu
korda nädalas. Mitu korda nädalas koolides läbiviidavad regulaarsed testimised võimaldavad
nakkuse levikut tuvastada ning nakatunud õpilasi ja õpetajaid karantiini suunata.
Koolides toimuvast testimisest tulenevalt on põhjendatud ka 19-aastaste isikute eristamine selle
põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning
riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud.
Kui õpilane saab positiivse testitulemuse, on lähikontaktsetel õpetajatel soovitatav end iga päev
testida.
Korralduse punktiga 2 muudetakse 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“ ning sätestatakse laste ja noorte

lähikontaktsuse erisus ja tingimused haigestunud tervishoiuteenuse osutaja töötaja osalemiseks
tööülesannete täitmisel.
Punkti 2 alapunktiga 1 kehtestatakse punkt 11, millega sätestatakse tingimused
tervishoiuteenuse osutaja töötajale edasilükkamatute tööülesannete täitmiseks. Sätte kohaselt
võib tervishoiuteenuse osutaja töötaja asuda edasilükkamatuid tööülesandeid täitma, olles
nakatunud COVID-19 haigusesse, kui tema sümptomid on taandumas ning isik võtab
kasutusele kõik Terviseameti kehtestatud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Seega
ei kohaldada tööülesannete raames liikumisele korralduse punktist 1 tulenevaid karantiini
nõudeid. Muude tegevuste kohta jäävad aga karantiininõuded kehtima.
Muudatus tuleneb nakatumise suurest tõusust ning haiglate, kiirabi, perearstide või muude
tervishoiuteenuse osutajate töö võib sattuda ohtu mitte suurest hulgast patsientidest, vaid
haigestunud haiglatöötajatest või perearstikeskuse töötajatest tulenevalt ja seega ei ole kedagi,
kes patsiente raviks.
Koroonaviiruse SARS-CoV-2 ulatusliku leviku tõttu on haigestumine COVID-19-sse väga
oluliselt laienenud ka tervishoiuteenuse osutajate töötajate (arstid, õed, koristajad, hooldajad)
hulgas. Tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevate töötajate suure
haigestumise ja sellega seotud töölt eemal viibimise tõttu on tekkinud olukord, kus haiglatel
tekib probleeme abi osutamise järjepidevusega. Haiglate toimepidevuse tagamiseks on oluline
leevendada COVID-19-sse haigestunud tervishoiuteenuse osutaja töötajate karantiininõudeid.
Karantiininõuete leevendamist toetavad ka rahvusvahelised juhendid.1 Tervishoiuasutuste
personalile nimetatud erisuse tegemine on vältimatult vajalik, kuna SARS-CoV-2 viiruse levik
on väga laialdane. 2. veebruari 2022. a seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 6257.
Selle aasta neljandal nädalal kasvas haigestumine ligi 40% ning nakatamiskordaja R on ligi 1,4.
Niivõrd laialdane viiruse levik on toonud kaasa olukorra, kus haigestumise tõttu on pidanud
töölt eemale jääma märkimisväärne osa tervishoiuasutustes töötavast personalist. 4. nädalal on
Terviseameti epidemioloogilise uuringu käigus tuvastatud tervishoiuasutuses töötavat 147
nakatunud inimest, mis võrreldes eelnevate nädalatega on kasvutrendis. Kuivõrd suure
nakatunute arvu tõttu teeb Terviseamet epidemioloogilise uuringu valimi alusel, siis
tegelikkuses on haigestunud tervishoiuasutuse töötajaid veelgi rohkem. Vihje tervishoiuasutuse
personali COVID-19 haigestumise tõttu puudumise ning korralduse muudatuse vajaduse kohta
on tulnud ka erinevatelt tervishoiuasutustelt ning Eesti Infektsioonhaiguste Seltsilt.
Tervishoiuasutuste personali tööle lubamine on tööandja kaalutletud otsus, mille langetamisel
peab arvestama kõikide võimalike riskidega. Võimaliku nakkusriski minimeerimiseks on
oluline, et korralduse selle punkti alusel tööle naasva töötaja haigestumisest oleks möödas 5–7
päeva. Töötaja peab olema veendunud, et tal pole olnud palavikualandajaid kasutamata viimase
24 tunni jooksul palavikku ning teised ägedale respiratoorsele haigusele viitavad sümptomid on
taandumas. Tööandja peab tagama, et haigena tööle lubatud töötaja võtab kasutusele kõik
Terviseameti kehtestatud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Näiteks peab tööle
lubatud töötaja kandma väljahingamisklapita FFP2 või FFP3 respiraatorit. Lisaks koostab
Terviseamet tervishoiuteenuse osutajatele juhendid, mis tingimustel töötaja tööle lubatakse.
Punkti 2 alapunktidega 2 ja 3 muudetakse alaealiste lihtsustatud karantiini.
1

European Centre for Disease Prevention and Control, Guidance on quarantine of close contacts to COVID-19
cases and isolation of COVID-19 cases, in the current epidemiological situation, 7 January 2022. Kättesaadav:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/quarantine-and-isolation (02. veebruar 2022)

7. veebruaril 2022. a jõustuva korralduse alusel saab laps või õpilane, kes puutus
lapsehoiuteenuse saamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses,
huvikoolis või noorsootööasutuses viibimisel kokku COVID-19 haigega, jätkata oma senist
tegevust, ilma, et lapsel või õpilasel tuleks jääda karantiini. Jätkata saab oma tegevust nii
lapsehoiuteenuse ja koolieelses lasteasutuses alushariduse saajana, tasemehariduse omandamist
võimaldavas õppeasutuses hariduse omandajana, huvikoolis ja noorsooasutuses teenuse
tarbijana kui ka muudes tegevustes osalejana.
Edaspidi ei ole Vabariigi Valitsuse korraldusega piiratud lapse või õpilase tegevusi selle sisu
või tegevuse koha järgi. Samuti ei ole tegevusest osavõtt seotud testimiskohustusega. Kehtiva
regulatsiooni kohaselt tuli pärast lähikontakti lihtsustatud karantiini rakendamiseks (laste-,
noorsootöö- või õppeasustuses oma senise tegevuse jätkamiseks) viibida esialgu kodus ning
teha mitte varem kui viiendal päeval pärast lähikontakti SARS-CoV-2 antigeen-RTD test, mille
tulemus pidi olema seejuures negatiivne. Oluline on tähelepanu pöörata asjaolule, et oma
tegevusi saab õpilane jätkata edaspidi tähtajatult, aga üksnes COVID-19 haiguse sümptomite
puudumisel. Samuti on korralduse tekstis nähtud endiselt ette eapiir, kelle kohta see erisus
kehtib – kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik ning isik, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel
19-aastaseks.
Lisaks sellele tuleb edaspidi arvestada, et erand ei kehti nendel juhtudel, kui lapse või õpilase
kontakt COVID-19 haigega toimus mujal kui nimetatud asutustes, näiteks pereringis. Sellisel
juhul rakendub muudetava Vabariigi Valitsuse korralduse punktis 3 sätestatud
karantiinikohustus. Seega jätkab laps või õpilane pärast lähikontakti laste-, noorsootöö- või
õppeasustuses oma tegevust ning jääb koju pärast haiguse sümptomite tekkimist või
enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemise järel positiivse tulemuse
saamist ning karantiini pärast positiivse testitulemuse saamist tervishoiuteenuse osutaja tehtud
SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testiga.
Alaealisi, kes käivad koolis, testitakse kooli antud antigeeni kiirtestidega. See usaldusmeede on
olnud tõhus ning avastatud on palju positiivseid. Kui õpilane saab antigeeni kiirtesti vastuseks
positiivse tulemuse, on ta kohustatud haigena koju jääma. Ei ole oluline tema testitulemuse
PCR-testiga kinnitamine. Samuti peab karantiinis viibima sümptomitega õpilane, kes veel
testida pole jõudnud. Kuna õpilaste puhul on kasutusel eelkõige antigeeni kiirtestid, siis
lähikontaktseks on seega edaspidi ka alaealine, kes on kokku puutunud isikuga, kelle
antigeenitesti tulemus oli positiivne. Ei ole tingimata vajalik, et oleks PCR-testi positiivne
tulemus.
Ülemaailmsed organisatsioonid nagu UNICEF, WHO ja UNESCO on seda meelt, et koolid
„peaksid olema viimased, mis lähevad kinni ja esimesed, mis avanevad“. Seetõttu on oluline,
et laste haridustee ei jääks katkendlikuks või lausa pooleli, kuna ollakse pidevalt lähikontaktne.
Õigustatud on üksnes haige lapse koju jäämine.
Nii õpilased kui ka õpetajad saavad end kaitsta haridus- või noorsootööasutuses maski kandes,
käsi pestes ja näiteks vahetundides distantsi hoides.
Üle 65-aastased lastega koos elavad leibkonnad on enamasti vaktsineeritud. See annab ka
kindlustunde, et lähikontaktsed lapsed ei tekita oluliselt suuremat haiglakoormust.

Korralduse koostamisel hinnati ka kõiki teisi juba varem kehtestatud piiranguid ning kaaluti,
kas need on jätkuvalt vajalikud ja proportsionaalsed muutunud COVID-19 olukorras.
Arvestades valitsust nõustava teadusnõukoja ja Terviseameti soovitusi, mille aluseks on
objektiivse olukorra teaduspõhine analüüs, on varem kehtestatud piirangud jätkuvalt vajalikud.
Mõnevõrra on muutunud piiranguid õigustavad eesmärgid. Muutmata jäävaid piiranguid
õigustab viiruse ja nakatumise ärahoidmise eesmärk, kuid varasemaga võrreldes on
kaalukamaks muutunud eesmärk hoida ära nakatumisest tingitud olemasolevate haiglakohtade
ületäitumine ning tagada tervishoiusüsteemi normaalne toimimine. Omikrontüve leviku tõttu
on märkimisväärselt suurenenud nii perearstide, Terviseameti, haiglate kui ka teiste
tervishoiutöötajate töökoormus. COVID-19 ravi mõjutab jätkuvalt negatiivselt muud plaanilist
ravi.
Korralduse punktis 3 sätestatakse jõustumise tähtaeg. Korraldus jõustub 7. veebruaril 2022.
a. Punkti 1 alapunktid 3–5 ja 7–8, millega nähakse ette alla 18-aastaste (kaasa arvatud) ja
2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavate isikute COVID-tõendi nõude kaotamine,
jõustuvad 14. veebruaril 2022. a.
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 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavaks tegemisest.
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