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Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr
282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud

liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise
ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 324

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3
ja lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ja
asendada punkti 13 alapunktis 2, punkti 15 alapunktis 2 ja punkti 19 alapunktis 2 arv „1500“ arvuga „750“.

2. Korraldus jõustub 29. septembril 2020. a.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse
kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud.

Siseruumides toimuvate avalike ühituste osalejate piirmäära vähendamine on põhjendatud sellega, et
nakatumine Eestis on viimaste nädalate jooksul kiiresti kasvanud, mistõttu tuleb vähendada suurte inimrühmade
kogunemisi eriti siseruumides. 23. septembri 2020. a seisuga on viimase 14 päeva jooksul tehtud testidest
osutunud positiivseks kokku 448 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 33,71. Ööpäevaga lisandus
2374 testi tulemust, nendest 57 ehk 2,4% on positiivsed. Kokku on kinnitatud 194 457 laboratoorset testi,
millest 3033 ehk 1,6% on positiivsed. 23. septembri 2020. a kella 07.00 seisuga viibib haiglaravil 31 patsienti.
Juhitaval hingamisel on 3 patsienti. Ööpäeva jooksul lisandus üks surmajuhtum.

Liikumisvabaduse piirangute rakendamise lähtekohaks on Terviseameti hinnang, mille kohaselt on
koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele
piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikokkupuutel nakkusohtliku inimesega. See tähendab, et viirust on võimalik
saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning käte kaudu. Viirus levib tõhusamalt
siseruumides ning ohustab eelkõige riskirühmi (sh vanemaealisi).

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.
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