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Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse
nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine
ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel

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

Vastu võetud 21.05.2020 nr 181

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja
karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue
puhangu ennetamiseks” punkti 15 alapunktidega 4–6 järgmises sõnastuses:
„4) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist ja on viibinud
vahetult enne Eesti Vabariiki saabumist nimetatud riikide ja Eesti Vabariigi territooriumil kokku vähemalt
14 järjestikust päeva;
5) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja nende Soomes viibimise eesmärk
oli töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, õppimine Soomes registreeritud õppeasutuses või
vältimatu perekondlik põhjus, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid;
6) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja kes viibisid vahetult enne Eesti
Vabariiki saabumist Soome Vabariigi territooriumil vähemalt 14 järjestikust päeva.”.

2. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et 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. Samuti puudub või pole
kättesaadav haigusele efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse
kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks piirangud.
Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

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