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Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti
Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäevaks isikule,
kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva
jooksul keelatud lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast.
[RT III, 18.03.2020, 1- jõust. 18.03.2020]

2. Elukohast või püsivast viibimiskohast võib lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või
isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Eestisse siseneda lubatud ja haiguse tunnusteta isikute kohta:
 1)  Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende
perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased;
 2)  isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
[RT III, 26.03.2020, 6- jõust. 26.03.2020]
 3)  isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist
transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või
hooldustöid tegev isik;
[RT III, 26.03.2020, 6- jõust. 26.03.2020]
 4)  isikud, kes teenindavad reisigruppe ja kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
 5)  tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad isikud;
 6)  isikud, kellel on lubatud riigipiiri ületada eesmärgiga oma elukohariiki jõuda;
 61)  [kehtetu -RT III, 20.03.2020, 3- jõust. 20.03.2020]
 62)  isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel;
[RT III, 20.03.2020, 3- jõust. 20.03.2020]
 7)  Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 2 nimetatud isikud, kelle suhtes Politsei- ja
Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on
andnud sama korralduse punkti 6 alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda;
[RT III, 18.03.2020, 1- jõust. 18.03.2020]
 8)  isikud, kelle rahvastikuregistris registreeritud püsiv elukoht on Eesti Vabariigis, kuid töökoht on Soome
Vabariigis;
[RT III, 18.03.2020, 5- jõust. 18.03.2020]
 9)  isikud, kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
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[RT III, 26.03.2020, 6- jõust. 26.03.2020]
 10)  isikud, kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-,
garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse
tagamiseks.
[RT III, 26.03.2020, 6- jõust. 26.03.2020]

31. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Soome Vabariigist Eestisse siseneda lubatud haiguse
tunnusteta isikute kohta:
 1)  isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;
 2)  isik, kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
 3)  isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad
ja haigusjuhtumid.
[RT III, 08.05.2020, 18- jõust. 14.05.2020]

32. Korralduse punkti 3 alapunktis 8 ja punktis 31nimetatud isikutele tehakse 14.−19. maini Soome Vabariigi ja
Eesti Vabariigi vahel sõitvatel laevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse vabatahtlik test.
[RT III, 08.05.2020, 18- jõust. 14.05.2020]

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra
lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang
vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt
iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata
kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad
meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse
seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3
nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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