Vabariigi Valitsuse korraldus nr 305 ja üritustele kehtivad nõuded
Seisuga 28.12.2021
Koostanud Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja
Terviseamet

Sisukord
Sissejuhatuseks ........................................................................................................................................ 2
Korralduse nr 305 nõuded tegevustele ja üritustele..................................................................... 2

1.

Üritustele ja tegevustele kehtivad nõuded ............................................................................... 3

1.1.

Rangemad meetmed ............................................................................................................ 4

1.1.1.

Küsimusi tekitanud mõisted .................................................................................................... 5

1.2.
1.2.1.

Avalik siseruum ................................................................................................................... 5

1.2.2.

Eraüritus ja avalik üritus ...................................................................................................... 5

1.2.3.

Tegevuse eest vastutav, tegevusega seotud ja tegevuses osalev isik ................................... 6

1.3.

Hajutatuse nõue ....................................................................................................................... 6

1.4.

Maski kandmise nõue .............................................................................................................. 7

1.5.

Kellaajaline piirang 23.00-06.00 ............................................................................................. 7

1.6.

Desinfitseerimisvahendite tagamise nõue ............................................................................... 8

1.7.

COVIDi tõendi nõue üritustel ................................................................................................. 8

1.6.3.

Pabertõend ....................................................................................................................... 9

1.6.3.

COVID-19 tõendi nõue vanuseti ..................................................................................... 9

1.6.3.

COVIDi tõendi kontrollimine........................................................................................ 10

1.8.
2.

Eriluba ................................................................................................................................... 11
Tüüpjuhtumid ja neile rakenduvad nõuded ............................................................................... 12

Ettevõtte jõulupidu tööruumides ....................................................................................................... 12
Ettevõtte pidu renditud pinnal ........................................................................................................... 12
Koolitus töötajatele hotellis ............................................................................................................... 12
Meeskonna üritus puhkekompleksis.................................................................................................. 13
Teatrietendus majutusasutuses .......................................................................................................... 14
Pereüritus rendipinnal........................................................................................................................ 14
Era- ja avalik üritus ........................................................................................................................... 14

1

Sissejuhatuseks
Vabariigi Valitsuse (VV) korraldusega nr 305 kehtestatud riigisisesed nõuded kehtivad avalikes
kohtades ning korralduses nimetatud tegevustele. Praktikas on tekkinud mitmeid küsimusi
seoses ürituste korraldamisega: millal ja millised reeglid täpselt kohalduvad. Käesolev juhend
selgitab korraldusest tulenevaid nõudeid ning toob elulised näited seni laekunud päringute
põhjal.
Juhend lähtub 09.12.2021 kehtivatest nõuetest. Seejuures on oluline märkida, et tulenevalt
korralduse nr 305 punktist 19 hindab Vabariigi Valitsus minimaalselt iga kahe nädala tagant
nõuete asjakohasust, sest SARS-CoV-2 viiruse levik, haigestumine ning uute tüvede levik ajas
muutuvad. Seega tuleb arvestada, et kehtivad nõuded võivad juba lähiajal uuesti muutuda ning
siduv ei ole mitte käesolev juhis, vaid kehtiv korralduse nr 305 redaktsioon.
Korraldusega nr 305 kehtestatud kontrollmeetmete eesmärk on üldiselt vähendada
nakkushaiguse COVID-19 levikut, raskelt haigestumist ja sellest tulenevat koormust
haiglavõrgule. Nõuded on kehtestatud lähtuvalt nende kehtestamise ajal valitsenud ja
prognoositava COVID-19 leviku ja haiglate koormuse olukorrast. Seejuures vaadatakse
nõudeid regulaarselt üle ning korrigeeritakse lähtuvalt sellest, et piirangud tavapärasele elule
oleksid minimaalsed, kuid tervisekaitse maksimaalselt tagatud.
Kuna nakkushaiguse leviku eelduseks on kontaktid, on meetmete eesmärk vähendada kontakte
isikute vahel, kes võivad põdeda haigust raskelt. Seega on korralduse eesmärk mh kehtestada
nõuded ja meetmed laialdaselt üritustele, tegevustele ja kohtadele, kus isikud koos viibivad
selliselt, et võib esineda nakatumise oht.
Lisaks peaks iga ürituse korraldaja ürituste korraldamisel lisaks kehtivate reeglite jälgimisele
hindama, milline on ürituse mõju nakkuse levikule ning lähtuvalt sellest valima kuidas üritust
korraldada.
1. Korralduse nr 305 nõuded tegevustele ja üritustele
Korraldus 305 näeb ette nii meetmed, mis on rakendatavad üldiselt kõigis avalikes siseruumides
ja teatud juhtudel välitingimustes kui ka meetmed, mille rakendamise kohustus on seatud
konkreetsetele tegevuskohtadele ja tegevustele, mis on nimetatud punktis 10. Seega tuleb
esmalt lähtuda sellest, kas tegemist on avaliku siseruumiga ja teiseks sellest, kas
korraldatakse tegevust mis on nimetatud või mis toimub kohas, mis on nimetatud punktis
10.
Lisaks sätestab punkt 11, et punktis 10 nimetatud meetmeid tuleb rakendada tegevust läbiviiva
isiku ja tema püsiva majandustegevuse asukoha kohta. See tähendab, et näiteks kohustus
kontrollida COVIDi tõendeid (ja rakendada teisi ettenähtud meetmeid) laieneb nii
teatrietendusele kui ka teatrisaalile, sõltumata sellest, kas seal toimub igaühele avatud või
kutsetega üritus. Teisisõnu: kui tegevus toimub ruumides, mida renditakse või antakse
tasuta kasutada kutse- ja majandustegevuse raames (nt konverentsisaal), siis seal
toimuvale üritusele või tegevusele kohalduvad vastavad nõuded sõltumata ürituse
eesmärgist (eraviisiline või avalik üritus).
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1.1. Üritustele ja tegevustele kehtivad nõuded
Avalikus siseruumis toimuvad üritused ja tegevused:
- Isikute hajutatus
- Kohustus kanda kaitsemaski
- Punktis 10 nimetatud tegevuste korral tagada, et isikud ei viibi tegevuse asukohas
ajavahemikus kella 23.00 kuni 06.00
- Desinfitseerimisvahendite olemasolu tagamine ja desinfitseerimisnõuete täitmine
Korralduse nr 305 punktis 10 nimetatud üritused ja tegevused on:
- punkt 10 alapunkt 1: sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus,
täienduskoolitus ja täiendõpe: sisetingimustes COVIDi tõend ja avaliku siseruumi
meetmed. Erandina ei nõuta nende tegevuste juures COVIDi tõendit:
o puuetega isikute tegevuses
o riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevuses
o täienduskoolitusel ja sellega seotud eksamil, mis on vajalikud kvalifikatsiooni
omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse pikendamiseks.
- punkt 10 alapunkt 2: spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused: COVIDi tõend
ja sisetingimustes täiendavalt avaliku siseruumi meetmed.
Erandina ei nõuta nende tegevuste juures COVIDi tõendit:
o kui need toimuvad välistingimustes piiramata alal;
o tegemist on puuetetga isikute tegevusega;
o on riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud;
o isikute suhtes, kelle sportmängu meistriliiga klubi või spordialaliit on spordivõi treeningkeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse
tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded
täitnud.
- punkt 10 alapunkt 4: avalikud koosolekud, avalikud üritused, konverentsid,
teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine:
COVIDi tõend ja sisetingimustes täiendavalt avaliku siseruumi meetmed
Erandina ei nõuta nende tegevuste juures COVIDi tõendit järgmistel juhtudel:
o Nõuded ei rakendata kui tegevused toimuvad välistingimustes piiramata alal,
o Nõudeid ei rakendata sisetingimustes toimuvatele avalikele koosolekutele, kui
on tagatud, et osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 50 isikut;
- punkt 10 alapunkt 5: avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised
talitused
o Sisetingimustes ja kui osalejate arv kokku vähem kui 50 isikut või tagatakse
kuni 50% täituvus: rakenduvad avaliku siseruumi meetmed
o Sisetingimustes rohkem kui 50 isikut või üle 50% täituvus: COVIDi tõend
o Välistingimustes piiratud territooriumiga ja osalejate arv kokku ei ole rohkem
kui 100 isikut: nõuded puuduvad
o Välistingimustes piiratud territooriumiga ja osalejate arv rohkem kui 100 isikut:
COVIDi tõend
- punkt 10 alapunkt 6: muuseumid ja näitusasutused: COVIDi tõend ja
sisetingimustes täiendavalt avaliku siseruumi meetmed
Punktis 10 nimetatud asukohad:
- punkt 10 alapunkt 3: avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides,
veekeskustes ja ujulates: COVIDi tõend ja avaliku siseruumi meetmed
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punkt 10 alapunkt 4 ja punkt 11: konverentsikeskused, teatri-, kontserdi- ja
kinosaalid, meelelahutusteenuse osutaja ruumid: COVIDi tõend ja avaliku
siseruumi meetmed
punkt 10 alapunkt 6: muuseumid ja näituseasutused: COVIDi tõend
ja
sisetingimustes täiendavalt avaliku siseruumi meetmed
punkt 10 alapunkt 7: toitlustusettevõtted (kohvikud, restoranid, baarid jms):
COVIDi tõend ja avaliku siseruumi meetmed
o COVIDi tõendit ei rakendata:
▪ toidu kaasa ostmiseks
▪ kuller- ja veoteenuse osutamiseks
▪ siseriiklikul reisijateveol kasutatava parvlaeva pardal
▪ kui toitlustusteenust osutatakse seoses matusetalitusega, mis ei ole avalik
▪ rahvusvahelise
lennujaama
julgestuspiirangu
alal
asuvale
toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile,
▪ rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli
väravaid asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile,
▪ rahvusvahelist laevaliini teenindava aluse pardal asuvale
toitlustusettevõtte müügi- ja teenindusalale ning
▪ rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal;

Korralduse punktis 10 nimetatud nõuded ei kohaldu majutusteenuse osutamisele. Kui
majutusteenuse osutamise kohas osutatakse aga täiendavaid teenuseid, millele on kehtestatud
punktis 10 nimetatud nõuded tegevustele, nt spaad, konverentsid, peosaal, kohvik, restoran jmt,
siis tuleb järgida nendele tegevustele kehtestatud reegleid ehk muuhulgas kontrollida COVIDi
tõendit.
COVIDi tõendi kohustusega tegevuste puhul tuleb üldjuhul tõendit kontrollida enne iga
tegevuse alustamist. Juhul kui ühes tegevuskohas viiakse samaaegselt läbi erinevaid
kontrollikohustusega tegevusi (nt spaahotellis pakutakse toitlustust ja võimalust kasutada
saunasid, spaad, ujulat), siis on ettevõtjal võimalik erinevad kontrollid ühendada, tehes seda
enne esimese tegevuse algust. Oluline on, et ettevõtja suudab tagada, et teenuseid kasutavad sel
juhul vaid COVIDi tõendit omavad isikud ning kuidas ettevõtja seda korraldab, on tema enda
määrata ja vastutada. Praktikas on selleks võimalik kasutada nt ka käepaelu vms.
Punktis 10 sätestatud nõudeid kohaldatakse tegevust läbiviiva isiku ja tema püsiva
majandustegevuse asukoha kohta (korralduse punkt 11). Sõltumata sellest, millisel eesmärgil
üritus toimub (era- või avalik üritus), kehtivad kontrollikohustusega tegevuskohtades Vabariigi
Valitsuse korraldustest tulenevad nõuded. See tähendab, et kui toitlustusettevõttel on püsiv
majandustegevuse koht, kus toimub tavapäraselt toitlustamine, siis nimetatud asukohas on
sõltumata ürituse või tegevuse eesmärgist COVIDi tõendite kontroll kohustuslik. Samuti
rakendub COVIDi tõendi nõue lisaks teatrietendusele ka teatrisaalidele, sest tegemist on teatri
püsiva majandustegevuse asukohaga. Samuti laienevad mõlemale näitele ka avaliku sisesruumi
nõuded (vt lähemalt 1.2.1 Avalik siseruum).

1.1.1. Rangemad meetmed
Vabariigi Valitsuse korraldustest rangemate nõuete seadmine või kontrollmehhanismide (nt
lisaks COVID-tõendi kontrollile, maskikandmisele tehakse ka kiirtest) kasutamine ei ole
keelatud, kuid see ei vabastada teiste korraldustega seatud nõuete täitmisest. Ettevõtjal on õigus
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rakendada VV korraldusest karmimaid nõudeid, teenust soovivatel isikutel tuleb ettevõtja poolt
määratud rangemaid nõudeid täita, kui soovitakse teenust/üritusel osaleda.
1.2. Küsimusi tekitanud mõisted

1.2.1. Avalik siseruum
Avaliku siseruumina mõistetakse korralduse 305 mõttes ruumi, mis on antud määratlemata
isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida
määratlemata isikute ring. Seejuures ei ole avaliku siseruumi puhul määravaks, kas igal
ajahetkel pääseb sinna määratlemata isikute ring, vaid see, kas selle kasutamine üleüldiselt on
avatud piiritlemata isikute ringile, kas siis tasuta, piletiga või ruumi rentides. Seega kuuluvad
korralduse nr 305 mõttes avaliku siseruumi alla kõik pinnad, mida ka majandustegevuse
käigus välja renditakse või kasutamiseks antakse.
Avalikeks siseruumideks on korralduse mõttes näiteks:
- riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
- haiglad, perearstikeskused, apteegid,
- kauplused ja turud
- ühissõidukid ja sõidujagamisteenust osutavad sõidukid
- bussijaama või rongijaama ootesaalid
- pühakojad ja muud usulisteks toiminguteks kasutatavad ruumid
- rahvamajad, kultuurikeskused
- renditavad peo-, kontserdi- ja teatrisaalid
- kunstigaleriid, muuseumid, näitusesaalid
- mängutoad ja meelelahutusteenuse osutaja ruumid
- muud taolised ruumid, mida on võimalik inimestel vabalt välja rentida või broneerida
ürituste või tegevuste läbiviimiseks
Kuigi nendes ruumides ei rakendu asukohast tulenev COVIDi tõendi nõue, tuleb nendes
ruumides täita hajutatuse, maskikandmise ja desinfitseerimise kohustust. Samas kui eelpool
viidatud ruumides viiakse läbi punktis 10 märgitud tegevus või üritus (nt teatrietenduse või
võistlus), siis rakendub ka COVIDi tõendi nõue.
Nimetatud määratlus lähtub korralduse eesmärgist rakendada ettevaatusmeetmeid olukordades,
kus kontaktid toimuvad ja seega on potentsiaal viiruse levikuks. Ka olukorras, kui on tegemist
kindla grupiga, on olemas võimalus, et nakkus nende hulgas levib. Sellest tulenevalt on oluline
ka sellistel koosviibimistel korraldusega ettenähtud meetmeid rakendada.
Oluline on mh eristada, et eraüritus ja avalik ruum ei ole üksteist välistavad või vastandavad
tingimused. Kui eraüritus toimub avalikus siseruumis, rakenduvad avaliku siseruumi
nõuded.

1.2.2. Eraüritus ja avalik üritus
Korralduses nimetatud meetmed laienevad eraüritustele ainult siis, kui neid viiakse läbi
avalikes siseruumides või asukohtades, millele on kehtestatud täiendavalt COVIDi tõendi nõue.
Eraüritusega on tegemist, kui seda korraldab füüsiline isik, see on suunatud määratletud isikute
ringile ja puudub tuluteenimise eesmärk. Näiteks kui füüsiline isik korraldab kontserdi oma
koduhoovis kindlale sõpruskonnale ja piletiraha ei küsi, siis on tegemist eraüritusega ning
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ei pea kontrollima ka tõendeid. Eraürituseks saab samuti lugeda ettevõtte töötajate
ühisürituse, sünnipäeva peo või muu eelpool kirjeldatud tingimustele vastava sündmuse.
Kuigi eraüritusele ei rakendata tegevuse iseloomust tulenevalt punktis 10 ettenähtud nõudeid,
võivad antud nõuded aga siiski rakenduda tulenevalt asukohast, kus selline üritus
korraldatakse. Kui korraldatakse erapidu näiteks toitlustusasutuses, on tõendite kontrollimine
kohustuslik toitlustusettevõtte püsivas asukohas. Seega, kui näiteks reserveeritakse
toitlustusasutus eraürituse pidamiseks, siis on vajalik, et toitlustusettevõtja kontrolliks tõendeid.
Sarnast lähenemist tuleb kasutada ka eraürituste tarbeks näiteks teatri- või kinosaali, muuseumi
ruumide, näitusesaalide või konverentsiruumi rentimise või kasutamise puhul. Samas kui
toitlustusettevõte pakub toitlustuteenust või toob toidu näiteks ettevõtte töötajatele kontorisse,
siis ei ole tõendite kontrollimine kohustuslik.
Kui eraüritus toimub avalikus siseruumis, mis ei ole nimetatud punktis 10, rakenduvad üldised
avaliku siseruumi meetmed ehk maskikandmise, desinfitseerimise ning hajutatuse nõue.
Kui eraüritus toimub asukohas, mis ei ole punktis 10 nimetatud ega avalik siseruum (füüsilise
isiku kodu, suvila, ettevõtte tööruumid, laohoone vms), siis ei rakendu ühedki korralduses
nimetatud nõuded ning nakkusohutuse tagamine on isikute enda vastutus.

1.2.3. Tegevuse eest vastutav, tegevusega seotud ja tegevuses osalev isik
Tegevuse eest vastutavaks isikuks loetakse isikut, kes vastutab majandustegevuse või tegevuse
korraldamise eest. Tegevuse eest vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb
eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega. Tegevuse eest vastutavaks
isikuks loetakse ka näiteks avaliku ürituse korraldajat.
Tingimuste täitmise eest vastutab tegevuse eest vastutav isik. Asukoha puhul on see asukohas
oma püsivat majandustegevust teostav isik. Olukorras, kus punktis 10 nimetatud asukohas
korraldatakse punktis 10 nimetatud tegevust, vastutab COVIDi tõendi kontrollimise ja/või
avaliku siseruumi nõuete täitmise eest asukoha põhiselt tegevuse eest vastutav isik. Näiteks kui
restoranis korraldatakse avalik üritus, vastutab lõppastmes restorani pidaja, et uksel
kontrollitaks COVIDi tõendit.
Tegevusega seotud isikuks on isikud, kes on seotud asukoha majandustegevusega või tegevuse
või ürituse korraldamisega. Näiteks on tegevusega seotud isikuks:
- kaupluses, restoranis, teatris töötaja, müüja, koristaja, muu teenuse pakkuja, kelle
teenust nimetatud kohas majandustegevuse läbiviimiseks kasutatakse
- etendusel, konverentsil või meelelahutusüritusel sündmuse korraldaja töötaja,
vabatahtlik või teenusepakkuja, kelle teenust sündmuse läbiviimisel kasutatakse
Tegevuses osalevaks isikuks loetakse eelkõige külastajat, pealtvaatajat, osalejat või klienti.
Tegevuse eest vastutav isik, tegevusega seotud isik ning tegevuses osalev füüsiline isik on
kohustatud käesolevas korralduses sätestatud nõudeid täitma ning vastavat järelevalvet teostab
Terviseamet.
1.3. Hajutatuse nõue
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Nakkuse leviku suurenemise ärahoidmiseks jääb kehtima nõue hoida turvalist distantsi ja
tagada avalikes siseruumides inimeste hajutatus, et vältida suurte inimhulkade koos ühes kohas
viibimist. Hajutatuse tagamine tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei
viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis. Vahetu kontakt inimeste vahel, kes
tavapäraselt koos ei viibi, suurendab nakkuse leviku võimalust ning ei taga nakkusohutust.
Hajutatuse nõude täitmiseks sobivad näiteks istekohtade paigutamine hajutatult, suuremate
ürituste puhul üritusele sisenemise korraldamine erinevatest asukohtadest või kellaajaliselt
korraldamine, visuaalsete viitade (põrandale tõmmatud jooned jms) kasutamine, isikute
suunamine distantsi hoidma ning isikute arvu piiramine lähtuvalt ruumi või ala mahutavusest.
1.4. Maski kandmise nõue
Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks
kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVIDi tõendit (sh
meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid ja spaade üldkasutatavad ruumid, kus ei puututa
kokku veega). Vastav kohustus tuleneb korralduse nr 305 punktist 8 ja 10.
Maski tuleb kanda kõigis tegevustes, kus see on töö või tegevuse iseloomust tulenevalt
võimalik. Maski tuleb kanda näiteks poes, apteegis, asutuste ja ettevõtete
teenindussaalides, postkontoris, raamatukogus, ühistranspordis, meelelahutuskohtades,
üritustel, kinodes, teatrites, spaade üldkasutatavates ruumides ja alal, kus ei ole veega
kokkupuudet ehk kõikides avalikes siseruumides, kus tegevuse iseloom seda võimaldab.
Mõistetavalt ei ole maski kohustust kanda näiteks veega kokkupuutel, ujudes või saunas, küll
aga ujulate ja spaade üldkasutatavatel aladel nagu riietusruum ja vastuvõtu ooteala. Maski
kandmine ei ole võimalik ka toitlustusasutuses süües-juues, küll aga peaks maski kandma
restorani sisenedes ja üldkasutataval alal nagu koridorid, tualettruumides ning ajal mil ei sööda
ega jooda.
Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Rangelt soovituslik
on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator),
mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt.
Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda
kinnitama vastava arstliku tõendiga.
1.5. Kellaajaline piirang 23.00-06.00
Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on avalikud siseruumid
külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik
või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.
Piirang kehtib avalikele siseruumidele, näiteks restoranidele, muuseumitele, ööklubidele ja
baaridele ning teistele meelelahutus- ja lõbustusasutustele nagu kinod, teatrid, kontserdimajad,
muuseumid, näitusasutused, veekeskused, spaad, avalikud saunad, aga ka ruumidele, mida on
igaühel võimalik oma ürituse jaoks rentida või tasuta kasutamiseks kinni panna. Kell 23.00
peavad lõppema ka spordivõistlused ja -üritused. Piirang ei kehti kaupluste ja teenuse osutajate
teenindusala lahtiolekuaegadele, samuti toitlustusasutustes toidu kaasa ostmiseks (korralduse
punkt 10 alapunkt 8).
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Mis puudutab toitlustusasutustes alkoholimüüki, siis vastavalt alkoholiseaduse § 40 lg-le 2 on
alkohoolse joogi müük ja serveerimine lubatud toitlustusettevõttes kohapeal (müügikohas)
tarbimiseks. Alkohoolse joogi kaasamüük on keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00ni.
1.5.1. Aastavahetuse erand
Erand kehtib ajavahemikul 31. detsembri 2021. a kella 23.00-st kuni 2. jaanuari 2022. a
kella 06.00-ni. Seega on lubatud muude nõuete järgimisel avalikes siseruumides viibida ja
korraldada sündmusi aasavahetusel ehk 31. detsembril ning 1. jaanuaril. Alates 2. jaanuarist
2022 a. kehtib taas piirang, mille kohaselt ei ole lubatud alates 23.00-st viibida avalikes
siseruumides, välja arvatud tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja
hädaabitööde tegemisega seotud isikud.
1.6. Desinfitseerimisvahendite tagamise nõue
Desinfitseerimisvahendite ja –nõuete täitmise osas tuleb lähtuda Terviseameti juhistest,1 muu
hulgas desinfitseerimisvahenditele esitatavate nõuete osas. Järelevalve käigus on tuvastatud
desinfitseerimisvahendeid, mis ei vasta nõuetele. Desinfitseeriva või antiseptilise toimega toode
on biotsiid, mis kaitseb inimese tervist viiruste ja teiste mikroorganismide eest, vähendades
kahjulike mikroorganismide hulka nii, et need ei ohusta inimest. Koroonaviiruste
keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt võib viirus säilida erinevatel pindadel kuni
3 päeva.
Desinfitseerimisvahendeid reguleerivad biotsiidiseadus (BS) ja biotsiidimäärus ((EL) nr
528/2012). Eestis on lubatud desinfitseerimisvahendeid kättesaadavaks teha ja kasutada, kui
need on saanud asjakohase loa või registreerimistunnistuse biotsiidiseaduse või
biotsiidimääruse kohaselt (BS § 8 lg 3), mida väljastab Terviseamet (BS § 6). Registreerimata
ja kontrollimata desinfitseerimisvahenditel ei pruugi olla tegelikke desinfitseerivaid omadusi
ning seetõttu ei pruugi need kasutajat kaitsta.
1.7. COVIDi tõendi nõue üritustel
Ürituse korraldamisel COVIDitõendi kontrollimise nõude olemasolu kindlakstegemiseks tuleb
hinnata, kas üritus a) on tegevus, mis on nimetatud punktis 10 või b) toimub asukohas, mis on
nimetatud punktis 10 (vt ptk. 1. Korralduse nr 305 nõuded tegevustele ja üritustele).
Seega kui korraldatakse näiteks ettevõtte jõulupidu kui eraüritus restoranis, muuseumis, teatris
või kinosaalis ehk kohas, mis on nimetatud punktis 10 kui kontrollikohustusega asukoht, on
tegevuse eest vastaval isikul kohustus kontrollida COVIDi tõendit. Samuti kehtib nimetatud
nõue ka näiteks pulmade korral, kui need toimuvad restoranis, teatris või muus punktis 10
nimetatud asukohas. Samas oluline on märkida, et toitlustusettevõtte puhul kehtib tõendi nõue
just selle püsivas majandustegevuse asukohas, kuid mitte juhul, kui tehakse cateringi muul alal,
millele COVIDi tõendi nõue ei rakendu. Näiteks cateringi pakkumine renditud peosaalis ei
eelda COVIDi tõendi kontrollimist.

1
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Eraürituse puhul ei ole COVIDi tõendi kontrollimise nõuet, kui see toimub näiteks isiku kodus
või ettevõtte ruumides ehk ruumides, mis ei ole nimetatud punktis 10. Teatud ruumide puhul,
mis kvalifitseeruvad käesoleva korralduse mõttes avalikuks siseruumiks, võivad aga siiski
rakenduda avaliku siseruumi nõuded (vt ptk 1.1.2. Avalik siseruum).
Samuti on kohustus kontrollida COVIDi tõendit, kui korraldatakse avalikku üritust, kontserti,
konverentsi ja muid punktis 10 nimetatud tegevusi. Seejuures kehtib COVIDi tõendi nõue
sõltumata sellest, kas tegemist on eelregistreerimise või kutsetega üritusega või mitte.
COVIDi tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel ning tegevustel, mis ei ole
nimetatud punktis 10.
1.6.3. Pabertõend
Läbitud vaktsineerimiskuuri saab tõendada esitades immuniseerimispassi (Eestis kollane
paberkandjal dokument), selle koopia või vastava tõendi (sh ELi nõuetele vastav digitaalne
COVID-19 vastase vaktsineerimise tõend), sobib ka teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on
ametlikult kinnitatud. Dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise
keeles
ning
sisaldama
järgmist
informatsiooni: haigus,
mille
vastu
immuniseeriti; immuniseerimise kuupäev; immuunpreparaat, mida kasutati; mitu annust on
isikule manustatud; tõendi väljastaja andmed.
1.6.3. COVID-19 tõendi nõue vanuseti
-

-

-

Alla 12 aasta ja 3 kuu vanused: tõendit ei nõuta (punkt 14 alapunkt 1)
12 aasta ja 3 kuu kuni 17-aastased (kaasa arvatud) isikud saavad osaleda kontrollitud
tegevustes, kui nad:
o on vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi
põdenud ja esitavad vastava COVIDi tõendi (punkt 14 alapunkt 4) või
o on teinud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi kuni 48 tundi või SARS-CoV-2 RTPCR testi kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist ning tulemus on negatiivne või
o on teinud üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARSCoV-2 antigeen-RTD testi, kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist (punkt 151);
18-aastased ja vanemad isikud: kontrollitud tegevustes osalemiseks peavad olema
vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi põdenud ja
esitama vastava COVIDi tõendi;
12–18-aastased (kaasa arvatud) ja kes saavad 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks,
kes
o õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja
o kellel ei esine haigusnähte
o võivad ilma tõendi või testi negatiivse tulemuseta osaleda üksnes korralduse
punkti 10 alapunktis 1 loetletud tegevustes (sportimine, treenimine, noorsootöö,
huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe), spordivõistlustel või
külastades koos klassiga õppekavajärgse tegevusena muuseumi või
näituseasutust (punkt 14 alapunkt 2).

Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda
kuni 1000 ning välitingimustes kuni 2000 inimest. Välitingimustes toimuvatel piiramata
territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise
kohustust ei ole.
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1.6.3. COVIDi tõendi kontrollimine
Digitaalselt (QR-koodiga) COVIDi tõendi kontrolli tuleb teostada selleks ettenähtud
rakendusega. Tegevuse eest vastutav isik ei tohi kasutada tõendite kontrollimiseks
ebausaldusväärseid rakendusi, mis andmeid ise salvestada ja edastada võivad. Eelistada tuleks
riigi loodud kontroll.digilugu.ee rakendust, kuid lubatud on kasutada ka välismaised
üldtunnustatud rakendusi. See tähendab, et andmeid töödeldakse üksnes kontrolli eesmärgil
ning tegevuse eest vastutaval isikul ei ole õigus andmeid mis tahes ajahetkel säilitada, välja
arvatud juhul, kui isik annab selleks isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud korras
nõusoleku või esineb muu õiguslik alus andmete säilitamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse
kohaselt.
Digitaalne ja paberkandjal esitatav COVIDi tõend kehtib koos isikusamasust tõendava
dokumendiga, seega on tegevuse eest vastutaval isikul kohustus isikusamasust kontrollida ning
isikul esitada dokument, mis tõendab tema isikusamasust. Kui inimesele on vaktsineerimine
tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.
Isikusamasust on võimalik kontrollida isikut tõendava dokumendiga isikut tõendavate
dokumentide seaduses tähenduses või muu dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja
nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood. Isikut tõendavate
dokumentide seaduse alusel on isikut tõendavaks dokumendiks:
- isikutunnistus;
- elamisloakaart;
- Eesti kodaniku pass;
- diplomaatilist passi;
- 6 meremehe teenistusraamat;
- välismaalase pass;
- ajutist reisidokument;
- pagulase reisidokument;
- meresõidutunnistus;
- tagasipöördumistunnistus;
- tagasipöördumise luba;
- Euroopa tagasisaatmise reisidokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2016/1953, mis käsitleb Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis ebaseaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ja millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovitus (ELT L 311, 17.11.2016, lk
13−19), tähenduses;
Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on küll nimetatud seaduses loetletud samuti isikut
tõendava dokumendina, kuid tegemist on digitaalse dokumendiga, millega saab elektroonilises
keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja. Oma isikut digi-IDga füüsilises
keskkonnas tõendada ei saa – tegu on ID kaardi elektroonilise osa analoogiga ja sel puudub
foto.
Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel end vaktsineerida, saab ta osaleda asjaolu kinnitava
tõendiga, mille väljastab arst. Alla 12-aastased COVIDi tõendit esitama ei pea.
Kui tegevuse eest vastutaval isikul ei ole võimalik veenduda tõendi ehtsuses ja kehtivuses, on
tal õigus keelduda isikut asukohta või üritusele lubamast, kuna vastavalt Vabariigi Valitsuse
korraldus 305 punktile 16 peab tegevuse eest vastutav isik veenduma tõendi ehtsuses,
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kehtivuses ja isikusamasuses. QR-koodi ehtsuses on võimalik veenduda vaid seda digitaalselt
kontrollides (ainult vaatlusest siinkohal ei piisa). Korralduse seletuskirjas täpsustatakse ka, et
„olukorras, kus tuvastatakse, et isik on kasutanud teisele isikule väljastatud vaktsineerimist või
läbipõdemist tõendavat tõendit või SARS-CoV-2 RT-PCR või antigeen-RT testi negatiivse
tulemuse tõendit ning tegevuse eest vastutav isik on lubanud isiku selle alusel tegevuses
osalema, kaasneb vastutus nii tegevuse eest vastutavale isikule, sest ta on jätnud täitmata
kohustuse veenduda isikusamasuses, kui tõendi esitanud isikule, tulenevalt asjaolust, et ta on
rikkunud kohustust tõendada enda nakkusohutust.“
Seoses tööandja riskianalüüsi alusel COVID-19 tõendi esitamisest vabastamisega üritustel
esinejate või osalejate puhul, palun tutvu infomaterjaliga siin: Vabariigi Valitsuse korraldus ja
töötajatele kohalduvad meetmed | Tööelu portaal (tooelu.ee)
1.8. Eriluba
Korralduse 305 punkti 12 kohaselt on võimalik taotleda eriluba ürituste korraldamiseks
eelkirjeldatud ja korralduses 305 ettenähtud tingimustest erinevatel tingimustel. Seejuures on
aga oluline, et sellist eriluba saab taotleda vaid juhul, kui tegemist on ülekaaluka ühiskondliku
või riikliku huviga üritusega (näiteks olulised rahvusvahelised või üleriiklikud kultuuri- või
spordisündmused, konverentsid).
Vastava eriloa taotlemiseks peab taotleja esitama:
- ürituse toimumise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoha tegevuse
elluviimise osas;
- COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks
koostatud riskide maandamise plaani
- Terviseameti arvamuse ürituse korraldaja poolt COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise
plaani sobivuse kohta.
Nimetatud eriloa andmise üle otsustab Vabariigi Valitsus istungil. Vastavad materjalid tuleb
esitada asjakohasele ministeeriumile.
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2. Tüüpjuhtumid ja neile rakenduvad nõuded
Ettevõtte jõulupidu tööruumides
Näide 1. Ettevõtte töökollektiiv soovib korraldada jõulupidu ettevõttele kuuluvas tootmis- või
laohoones. Üritusel osalevad töötajad ja nende kaaslased, kuid kedagi kõrvalist juurde ei
kutsuta. Üritusele on kutsutud toitlustust pakkuma toitlustusettevõteviie töötajaga ning bänd
esinema.
Üritus on eraüritus ning see toimub kohas, mis ei ole avalik siseruum ega ole nimetatud p 10.
Ettevõtte enda kontor vm oma töötajate kasutada olevad ruumid ei ole üldjuhul avalikud
siseruumid, milles töö tegemiseks valitsuse ürituse/ tegevusega seonduvad nõuded ei laiene,
ning kus tööandja määrab ise vajalikud meetmed nakkusohutuse tagamiseks lähtuvalt tööandja
riskihinnangust.
Toitlustusteenuse osutajate ja bändi suhtes rakenduvad nõuded, mis tulenevad tema tööandja
riskianalüüsist. Samas tellija võib eraõiguslikus suhtes nõuda riskianalüüsi näha ning mitte
nõustuda seal ettenähtud tingimustel seda pakkujat võtma ja alati valida ettevõtte, kelle
riskianalüüs kehtestab neile sobivad meetmed. Ka juhul, kui pidu toimuks pinnal, kus on
asukohast tulenevalt COVIDi tõendi nõue, näiteks konverentsisaalis, lähtuksid cateringi
töötajad eeskätt tööandja riskianalüüsist. Samas ka siin on võimalik, et konverentsisaali pidaja
ja ürituse korraldaja vahelises lepingus nähakse ette, et kolmandad osapooled, kelle teenuseid
ürituse korraldaja kasutab (nt cateringi pakkuja), peavad omama COVIDi tõendit. Sellisel juhul
on tegemist juba konverentsisaali poolt kehtestatud rangema nõudega.
Ettevõtte pidu renditud pinnal
Näide 2. Millised nõuded kehtivad kinnisele, ühe ettevõtte üritusele, kus osalevad ainult selle
ettevõtte töötajad, aga mis toimub renditud pinnal (terve hoone on antud sündmuse jaoks
broneeritud). Tegemist ei ole avaliku üritusega kuhu kes iganes võib pileti osta/sisse
astuda. Kas kehtivad samuti tõendi kontrolli ja maski kandmise nõue nagu avaliku ürituse
puhul?
Nakkusohutuse kontrollikohustus on seatud konkreetsetele tegevuskohtadele, nt restoran,
konverentsi- või peosaal jne, mis on nimetatud korralduse punktis 10. Kui üritus/tegevus toimub
ruumides, mida renditakse või antakse tasuta kasutada kutse- ja majandustegevuse raames (nt
kultuurimaja saal, mängutuba, turismitalu, konverentsisaal), siis seal toimuvale üritusele/
tegevusele kohalduvad vastavad nõuded sõltumata ürituse eesmärgist (eraviisiline või avalik
üritus). Seega rakenduvad nimetatud üritusele avaliku siseruumi nõuded. Kui tegemist on
näiteks restorani või muuseumiga (korralduse punkt 10 alapunkt 6 või 7), siis rakendub ka
COVIDi tõendi nõue. Kui tegemist on muu, punktis 10 nimetamata rendipinnaga, siis vaid
üldised avaliku siseruumi nõuded.
Koolitus töötajatele hotellis
Näide 3. Ettevõte on plaaninud korraldada koolituse, nõupidamise või meeskonna ürituse
hotellis. Kas sellisel juhul viibivad inimesed seal ruumides tööülesandeid täites ja neile
rakenduvad riskianalüüsist tulenevad ohutusmeetmed või on hotellil kohustus küsida COVIDi
tõendit ja nõuda avaliku siseruumi nõuete täitmist?
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Kehtiv korraldus kohaldub tegevuskoha põhiselt. Kui antud tegevuskohta (restoran,
konverentsisaal, turismitalu) renditakse sündmuseks välja või antakse tasuta kasutamiseks,
loetakse see avalikuks siseruumiks, mille osas kohalduvad korralduse nr 305 nõuded. Ei oma
tähtsust, kes üritusel osalevad ja kas üritus on suletud isikute ringile või avalik.
Kuna hotellis kasutatakse sellisteks üritusteks hotelli pakutavaid saale või koolitusruume,
rakenduvad nendele ruumidele avaliku siseruumi nõuded (maski kandmise, hajutatuse ja
desinfitseerimise kohustus, kellaajapiirang). Korralduse nr 305 punkti 10 alapunkti 4 ja punkti
11 kohaselt kehtiv konverentsiruumides (seminariruumides) ka täiendavalt COVIDi tõendi
nõue.
Oluline on muuhulgas eristada, et eraüritus ja avalik ruum ei ole üksteist välistavad või
vastandavad tingimused. Eraürituse puhul on tegemist, kui seda korraldab füüsiline isik, see on
suunatud määratletud isikute ringile ja puudub tuluteenimise eesmärk. Kui selline üritus toimub
avalikus siseruumis, rakendub maskikandmise nõue ja hajutatuse nõue. Kui üritus/tegevus
viiakse läbi sellises tegevuskohas, mis on märgitud korralduse punktis 10, kehtib ka COVIDi
tõendi kontrollimise kohustus.
VV korralduse mõttes ei ole avaliku siseruumi määratluse puhul määravaks, kas igal ajahetkel
pääseb sinna määratlemata isikute ring, vaid see, kas selle kasutamine üleüldiselt on avatud
piiritlemata isikute ringile, kas siis tasuta, piletiga või ruumi rentides.
Meeskonna üritus puhkekompleksis
Näide 4. Ettevõte soovib teha motivatsiooniüritust oma töötajatele. Ettevõtte 15-st töötajast 3
on vaktsineerimata, kes igapäevaselt nagu nii puutuvad kokku teiste töötajatega. Hetkel
kehtivate piirangute tõttu kogu kollektiiviga restorani minna ei saa (ürituse eesmärgist
lähtuvalt ei soovita ka 3 töötajat välistada kogu meeskonnast) ja seega oli plaan rentida väike
puhkekompleks ning toit ise kaasa võtta või tellida catering. Kas sel juhul on kohustus/õigus
puhkekeskusel kontrollida COVIDi tõendeid?
Nakkusohutuse kontrollikohustus on seatud konkreetsetele tegevuskohtadele, nt restoran,
konverentsisaal jne. Ehk kui üritus/ tegevus toimub ruumides, mida renditakse/ antakse tasuta
kasutada kutse- ja majandustegevuse raames (nt kultuurimaja või konverentsisaal, turismitalu),
siis seal toimuvale üritusele/tegevusele kohalduvad vastavad nõuded sõltumata ürituse
eesmärgist (eraviisiline või avalik üritus).
Puhkekompleksi puhul sõltub, kas renditakse vaid majutusasutuse osa või hõlmab see lisaks ka
muid ruume, nt konverentsiruume ja restorani. Kui broneeritakse näiteks vaid majutusruume
(ning külastajatel on võimalus kasutada üldkasutatavaid ruume), siis COVIDi tõendi
kontrollimise kohustust puhkekompleksil ei ole. Kaasa võetud söögile või kohapeale tellitud
toitlustusele ei rakendu COVIDi tõendi nõuet, välja arvatud juhul, kui söömiseks kasutatakse
puhkekompleksis asuva toitlustusasutuse ruume.
Kui soovitakse kasutada kompleksi kuuluvat restorani või konverentsiruume, saunasid või muid
punktis 10 loetletud kohti, siis rakendub ka COVIDi tõendi nõue.
Lisaks, ettevõtjal on õigus kohaldada tema tegevuskohas karmimaid nõudeid, kui VV
korralduses sätestatud. Kui klient soovib ettevõtte teenust kasutada (nt ruume rentida), tuleb
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kliendil täita tegevuskohas kehtestatud korraldusi. Korralduses nr 305 sätestatust leebemaid
nõudeid ei ole ettevõtjal õigus kohaldada.
Teatrietendus majutusasutuses
Näide 5. Kas majutusasutusele, kes rendib välja mh toitlustusruumid, peosaali (nt
teatrietenduseks) VV korraldus ei rakendu? Kas sellisel juhul tuleb kontrollida nakkusohustust
või piisab ka kiirtestist kohapeal või tuleb külastajal, kellel puudub vaktsineerimispass, enne
tulekut paluda teha COVID test?
Majutusteenuse osutamisele COVIDi tõendi kohustust ei ole seatud. Seega ei tule nõuda
COVIDi tõendit, kui isikud broneerivad ruumi majutuseks. Kui aga majutusteenuse osutamise
kohas osutatakse teenuseid, millele on kehtestatud nõuded, nt spaad, konverentsid, restoran
(toitlustusruumid) jmt, siis tuleb järgida nende tegevustele kehtestatud reegleid ehk kontrollida
COVIDi tõendit.
Kui asutuse territooriumil toimub teatud tüüpi, korralduse 305 punktis 10 nimetatud üritus (nt
teatrietendus majutusasutuse siseruumis), siis tegevuse eest vastutava isikuna peate kontrollima
kõigi osalejate COVIDi tõendit. Alla 18-aastastel on aktsepteeritav ka PCR, antigeeni-RTD või
üldapteegi tehtud enesetestimiseks mõeldud antigeeni test (vt ptk 1.6.2 COVIDi tõendi nõue
vanuseti)
Pereüritus rendipinnal
Näide 6. Kui soovin peresisest kinnist üritust (nt. pulmapidu, jõuluõhtu, juubel) pidada
renditud pinnal, kas ka siis rakenduvad avaliku siseruumi nõuded või kehtivad need vaid
avalike ürituste korraldamisel?
Avaliku siseruumi nõuded kehtivad tegevuskoha suhtes ega sõltu sellest kas seal toimuv üritus
on eraviisiline või avalik.
Erand on kehtestatud matusetalitusega seotud sündmustele (peielauad), mille puhul ei rakendu
toitlustusasutuse kellaajapiirang ega COVIDi tõendi nõue.
Era- ja avalik üritus
Näide 7. Näited, milline on avalik üritus ja milline eraüritus?
Meeskonna jõulupidu on olemuselt eraüritus, kuid juhul, kui see toimub avalikus siseruumis,
rakenduvad sellele avaliku siseruumi nõuded. Kui eraüritus korraldatakse kohas, millele
rakenduvad punktist 10 tulenevalt ka COVIDi tõendi nõue, tuleb ka sellise ürituse korral koha
pidajal kui tegevuse eest vastutaval isikul kontrollida COVIDi tõendit.
Ka näiteks koosolek, millele järgneb koosviibimine või ettevõtte talvepäevad koos piduliku
õhtusöögiga on oma olemuselt eraüritus, kuid ka sellele rakenduvad nõuded lähtuvalt
asukohast. Kui selline üritus toimub kohas, mis ei ole avalik siseruum (nt ettevõtte enda ruumid,
kellegi kodu või suvila või muu ruum, mida ei rendita regulaarselt välja tulu teenimise
eesmärgil), siis nõuded ei kohaldu.
Kui aga renditakse või broneeritakse saun, mis on avalikuks kasutamiseks või mis on mõeldud
majandustegevuse raames välja rentimiseks, siis kaasnevad tulenevalt korralduse nr 305 punkti
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10 alapunktist 3 COVIDi tõendi nõue ning avaliku siseruumi nõuded. Mõistetavalt ei saa
vahetult saunas maski kanda, kuid nõue rakenduks muudele üldkasutatavatele pindadele.
Avalik üritus on korralduse mõttes üritus, mis on avatud igaühele. Seejuures ei ole määrav, kas
tegemist on tasuta üritusega, kuhu saab igaüks minna või piletiga või kutsetega või
eelregistreerimisega üritusega. Nii on avalikeks üritusteks korralduse punkt 10 alapunkt 4
mõttes kontserdid, etendused, showd, meelelahutusüritused, avatud mälumängud ja viktoriinid,
peod baarides ja lokaalides, avalikud loengud jms.
Sõltumata sellest, millisel eesmärgil üritus toimub (era- või avalik üritus), kehtivad korralduse
nr 305 punktis 10 nimetatud kontrollikohustusega tegevuskohtades COVIDi tõendi nõue ning
avalikus siseruumis maski kandmise, hajutatuse ja desinfitseerimise nõue.
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