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Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud

meetmed ja piirangud“ ja Vabariigi Valitsuse 16. mai
2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine

piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2021 nr 445

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ja lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama
paragrahvi lõiget 8 ja riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:
1)asendada punkti 2 alapunktis 3 ja punktis 62sõna „Välisministeeriumi“ tekstiosaga „kriis.ee“;

2)asendada punkti 4 alapunktides 10, 15 ja 17 tekstiosa „Välisministeerium avaldab vastava teabe riikide
nakatumisnäitajate kohta oma veebilehel“ tekstiosaga „Vastav teave riikide nakatumisnäitajate kohta avaldatakse
kriis.ee veebilehel“;

3)täiendada korraldust punktiga 83järgmises sõnastuses:
„83.Punktis 82sätestatud piirangut ei kohaldata ajavahemikul 31. detsembri 2021. a kella 23.00-st kuni
2. jaanuari 2022. a kella 06.00-ni.“;

4)tunnistada punkt 83kehtetuks;

5)asendada punktis 151tekstiosa „12–18-aastane“ tekstiosaga „12 aasta ja 3 kuu vanune kuni 18-aastane“.

2. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ järgmiselt:
1)asendada punktis 122sõna „Välisministeeriumi“ tekstiosaga „kriis.ee“;

2)sõnastada punkt 171järgmiselt:
„171.Punktis 122nimetatud riikide loetelu koos punktis 124nimetatud teabega avaldatakse kriis.ee veebilehel.“.

3. Korraldus jõustub 20. detsembril 2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 4 jõustub 3. jaanuaril 2022. a.

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

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi
toimepidevuse kaitseks, vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2
leviku tõkestamise meetmed ja piirangud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise kaitsele. Praegusel
juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks on kaitsealas inimeste õigus nende tervise kaitsele
seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti on kaitsealas avalik huvi, et viiruse
levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus
teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini,
sealhulgas võib selle eesmärgi saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.

Põhiseadus näeb ette õigused ja vabadused, mille tagamine on samuti riigi kohustus. Põhiseaduses nimetatud
õigusi ja vabadusi on riigil lubatud piirata, arvestades õiguse ja vabaduse olemust ning põhiseaduse enda
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tingimusi. Näiteks on põhiseaduse § 34 kohaselt igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja
elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata muu hulgas teiste
inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades
lõiget 8 võib Vabariigi Valitsus kehtestada nakkushaiguse tõrjeks vajalikke abinõusid siis, kui nakkushaiguste
epideemilise leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kohaldamisega kaasneb oluline
mõju ühiskonnale või majandusele. Selleks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused: tegemist on
eriti ohtliku nakkushaiguse või uudse ohtliku nakkushaigusega; Vabariigi Valitsus on Terviseametilt saanud
epidemioloogiliste, laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel teabe ja soovituse abinõu (kohustus või piirang)
kohta; abinõu on viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalik ehk see peab olema proportsionaalne
ja otstarbekas nõue; abinõu on ajutine ehk ajaliselt piiritletud ning toob kaasa olulise ühiskondliku või
majandusliku mõju.

Käesoleva korraldusega kehtestatakse koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse leviku
ennetamiseks ja tõkestamiseks meetmed ja piirangud, mille eesmärk on vähendada inimestevahelisi kontakte
ning takistada viiruse levikut.

Põhjendused piirangute ja meetmete kehtestamise kohta on esitatud korralduses ja seletuskirjas.

Käesoleva korraldusega peatatakse ajutiselt kellaajaline piirang, mille kohaselt ei ole lubatud avalikus
siseruumis ajavahemikus kella 23.00–06.00 viibida isikutel, kes ei ole tegevuse eest vastutavad, tema esindajad,
tegevusega seotud isikud või hädaabi tööde tegemisega seotud isikud. Erand kehtib ajavahemikul 31. detsembri
2021. a kella 23.00-st kuni 2. jaanuari 2022. a kella 06.00-ni.

Lisaks asendatakse korraldustes nr 305 ja nr 169 viide Välisministeeriumi veebilehele viitega COVID-19
kriisiinfo veebilehele kriis.ee.

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.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Leht 2 / 2 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse l...


