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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” muutmine

Vastu võetud 01.06.2021 nr 215

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 ja § 28 lõike 2 punkti 5 ja lõike 6 alusel ning arvestades
§ 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1.Muuta 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” järgmiselt:

1)sõnastada preambul järgmiselt:

„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2
ning § 28 lõikes 8 sätestatut kehtestada isikute karantiinis viibimise nõuded, et vältida ja tõkestada COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 haiguskoldest väljapoole levikut, järgmiselt:”;

2)tunnistada punkt 7 kehtetuks.

2.Korraldus jõustub 2. juunil 2021. a.

3.Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks karantiinis viibimise nõuded.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis,
õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras
piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral,
nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse
ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3
alusel kehtestab Vabariigi Valitsus karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju
ühiskonnale või majandusele. Karantiini eesmärk on ennetada ja takistada koroonaviirusest SARS-CoV-2
põhjustatud COVID-19 haiguse edasist levikut.

COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku
nakkushaiguse tunnustele, kuna COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult
ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik, ja COVD-19 haiguse puhul puudub praeguse seisuga efektiivne
ravi ning haiguse leviku plahvatusliku hoogustumise tagajärjel võib kujuneda olukord, kus hospitaliseerimist
vajavate patsientide arv ületab haiglate ravivõimekust. Karantiin on vajalik inimeste elu ja tervise ning
ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.
Karantiin on vajalik nakkuskollete kontrolli alla saamiseks ja haiguse leviku pidurdamiseks.

Karantiin kehtestatakse isikutele, kes on saanud COVID-19 diagnoosi, ning diagnoosi saanud isikutega koos
elavatele ja püsivalt samas elukohas või viibimiskohas viibivatele isikutele või isikutele, kes on olnud muul
viisil haigega lähikontaktis. Samuti peab karantiini jääma isik, kellele tervishoiuteenuse osutaja on teinud
SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, ning selle testi tulemus osutub positiivseks.

Karantiinis viibivatele isikutele, sh lähikontaktsetele, kellel puuduvad viiruse sümptomid, on ette nähtud
erandid ja neil lubatakse põhjendatud juhtudel karantiinist lahkuda. Kehtiva korralduse kohaselt peavad
lähikontaktsed oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkudes jälgima oma tervist tähelepanelikult, järgima
Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja
võtma kasutusele kõik muud võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Samuti on kehtiva
korraldusega ette nähtud, et lähikontaktsed kannavad siseruumides (nt avalikus siseruumis, tööl, ameti- või
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haridusasutuses, spordi- ja vaba aja veetmise kohas jne), kus puututakse kokku inimestega, kellega ei elata
samas kohas, kaitsemaski või katavad muul viisil nina ja suu, et tõkestada potentsiaalset viiruse levikut
(v.a korralduses märgitud erijuhtudel). Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.

Muudatuste kohaselt jäetakse lähikontaktsete elukohast või püsivat viibimiskohast lahkumise tingimuste hulgast
välja kohustus kanda siseruumides kaitsemaski või katta nina ja suu. Kohustust järgida karantiinist vabastamise
tingimusena kõiki Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku
tõkestamiseks ei ole vajalik korralduses eraldiseisva kohustusena kehtestada. Kõik isikud, keda nakkushaiguste
ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestatud erinevad piirangud ja meetmed puudutavad, peavad neid järgima.
Eeltoodust tulenevalt tunnistatakse kehtiva korralduse punkt 7 kehtetuks.

Muudatus on seotud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” muudatusega, millega alates 2. juunist 2021. a tunnistatakse
avalikes siseruumides maski kandmise kohustus kehtetuks.

Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb NETS § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Viiruse leviku
tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3
nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on
kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib
määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide
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.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär
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