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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 17.09.2021 nr 325

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 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“ ja
sõnastada punkti 4 alapunkt 81järgmiselt:
„81) kui sportlane või delegatsiooni liige osaleb Eestis toimuval rahvusvahelise spordiorganisatsiooni
võistluskalendrisse kantud kõrge sportliku tasemega rahvusvahelisel tiitlivõistlusel, kus vähemalt pooled
osalejad on saabunud välisriikidest ja mille kohta on Kultuuriministeerium spordiorganisatsiooni taotluse
alusel andnud hinnangu ja Terviseamet heaks kiitnud võistluse riskide maandamise plaani ning sportlane või
delegatsiooni liige järgib rahvusvahelise spordialaliidu kinnitatud nõudeid ja tema riskide maandamise plaanis
nimetatud testide tulemused on olnud negatiivsed ja ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast,
välja arvatud treeningtegevuseks, võistlustegevuseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks.“.

2. Korraldus jõustub 20. septembril 2021. a.

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

Korraldusega muudetakse VabariigiValitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine
COVID-19haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nendeisikutega lähikontaktis olnud
isikutele“ (edaspidi korraldus nr 212).

Käesolevakorraldusega muudetakse praegu kehtiv konkreetsetele võistlustele tehtud
lähikontaktsetekarantiininõuete erand üldiseks erandiks, mis võimaldab teatud tingimustel kateiste
rahvusvaheliste kõrge tasemega spordiürituste korraldamisel eranditrakendada. Kui varem kinnitas iga
konkreetse spordivõistluse erandi VabariigiValitsus, siis loodava erandi alusel kinnitab taotluse erandi
rakendamiseksKultuuriministeerium ning nakkusohu riskide maandamise plaanile annabheakskiidu
Terviseamet. Erandi kohaselt ei rakendata spordidelegatsiooniliikmele, kes on tunnistatud lähikontaktseks,
kuid kellel ei esine sümptomeidja kes annavad negatiivse proovi, karantiininõudeid treeningtegevusel
jaspordivõistlusel osalemiseks.

EestiVabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt onigaühel, kes viibib seaduslikult Eestis,
õigus vabalt liikuda ja elukohtavalida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel
ja korraspiirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides,loodusõnnetuse ja
katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks,looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige
järelevalvetuseärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamiseja tõrje seaduse
§ 27 lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsuskarantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb
oluline mõjuühiskonnale või majandusele. Korraldusega kehtestatava karantiini eesmärk onennetada ja takistada
koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguseedasist levikut.

Korralduse nr 212 kohaselt kehtibkarantiinis viibimise nõue COVID-19 haiguse diagnoosi saanud
isikugalähikontaktis olnud isikutele 10 päeva möödumiseni lähikontaktsuse tuvastamisest.Nimetatud piirangut ei
kohaldata lähikontaktse suhtes, kes:
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