
 

Alates 25. oktoobrist kehtima hakkavad piirangud 
 
Aluseks võttes  Vabariigi Valitsuse korralduse 21. oktoober 2021 nr 362 
 
„Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku 
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud““ muutmine 
 
on alates esmaspäevast, 25. oktoobrist kontrollitud tegevustes lubatud osaleda üksnes 
vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanul, kes esitab enne tegevuses osalemist 
nimetatud asjaolude kohta tõendi ja isikut tõendava dokumendi. 
 
Alla 18-aastastel lastel ja noortel tõendi esitamise kohtustust ei ole. Lisaks ei laiene neile 
vaktsineerimise kohustust. 
  
Tegevustes võib osaleda ka:  
1) tegevusega seotud isik kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja 
rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on 
need nõuded täitnud;  
2)ta on tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik. 
 
Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna 
neil on väga kõrge nakatumise risk.  
Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka 
spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse, 
basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse, konverentsidele, teatrisse, kontsertidele ja kinno, 
võtta osa meelelahutusteenustest, käia muuseumites ja näitustel või veeta toitlustusasutustes 
kohapeal aega. Samuti ei pääse nad avalikele koosolekutele, mis toimuvad siseruumides või 
õues piiratud alal.  
 
 
Muudatus hõlmab kultuuri- ja meelelahutusürituste külastamist, täiskasvanute sportimist, 
treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täiendkoolitust ja täiendõpet. 
Täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib 
alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise 
tunnistuse saamiseks, lõpetada. Erand on vajalik, kuna teatud juhtudel on töötamise 
eelduseks vastava kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse olemasolu. 
 
Avalikus siseruumis  võivad isikud viibida ja liikuda, kui tegevuse eest vastutav isik tagab 
isikute hajutatuse. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui 
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Avalik siseruum käesoleva korralduse 
mõttes on ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata 
isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks 
siseruumiks ühissõiduk.  
ruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete 
täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 
Sisetingimustes on osalejate piirang 6000, välitingimustes 12 000.  



 
Kui on tegemist välitingimustes toimuva piiramata territooriumiga tegevusega, siis osalejate 
arvule piirangut ei seata, samuti ei ole siis tõendi kontrollimise kohustust. See kehtib näiteks 
selliste tegevuste korraldamisel, mis toimuvad ühes linna asumis või kogu asustusüksuses, kus 
inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega 
üritust või tegevust.  

 

Kui üritus või tegevus on jaotatud mitme territooriumi vahel, millest üks tegevuse osa toimub 
määratlemata territooriumil ehk piiramata alal (nt linnatänavatel, looduses, metsas või rannal 
või üle Eesti), siis piiranguid piiritlemata alal toimuvale tegevusele ei kohaldata. Samas, kui 
ürituse üks osa toimub piiramata alal ning sama ürituse teine osa toimub konkreetses 
asukohas ehk piiritletud alal, kus toimub piletite kontroll, toitlustamine, kontsert, kogunemine 
või muu sarnane tegevus, siis viimasele rakendatakse COVID-19 tõendite kontrollimise nõuet.  

 

Kui tegemist on suure alaga, kus tegevus toimub, ja see ei eristu muust tavapärasest 
ühiskondlikust ruumist, siis tõendite nõuet ei rakendata. Samu põhimõtteid tuleb rakendada 
ka välitingimustes spordivõistluste ja -ürituste juures, kus on kasutatud välitingimustes 
piiramata ala erisust. Kuid piiratud alaks tuleb lugeda nt stardikoridori, enne stardikoridori 
sisenemist toimuv võistlejate kontroll, numbrite väljastamine jm. See tähendab, et isegi kui 
võistlus ise toimub piiramata alal - metsas või linnatänavatel, siis enne starti tuleb 
korraldajatel eelnev nakkusohutuse kontrollimine tagada.  

 
  
Sama korraldusega muudetakse rangemaks maskikandmise kohustust. Edaspidi 
on kontrollimata keskkondades nõutud kaitsemaski kandmine, mida ei saa enam asendada 
suu ja nina katmisega salli, krae või muuga. Maskinõude täitmiseks ei loeta enam ka visiiri 
kandmist. Inimesed, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peavad seda arsti vastava 
otsusega tõendama.  
Koroonaviiruse väga kõrge leviku juures on kaitsemaski kandmine rangelt soovituslik nii 
vaktsineeritud kui ka haiguse läbipõdenud inimestele ning lastele alates 12. eluaastast ka 
kontrollitud üritustel, näiteks teatris, kinos ja kontserdil.  
 
Uued kontrollmeetmed kehtivad vähemalt 10. jaanuarini 2022.  
  
 
 
Jõudu, kannatlikku meelt ja tervist soovides! 
 
 
 
 
Margit Eerik 
Kose valla kultuurinõunik 
Tel 6339306 
+372 53594233 
 
 



 
 


