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COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud Saaremaa valla 

haldusterritooriumil 

 

 

28. jaanuaril andis Vabariigi Valitsus teada
1
, et kogu riigi territooriumil ühtlustatakse piiranguid 

huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ja täienduskoolitusele. Vastav korraldus antakse 

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari istungil, kuid esialgse info pinnalt asub Vabariigi Valitsus 

seisukohale, et sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul 

lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne 

sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, 

võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud taolist. Mitte-kontaktse ja madalama 

riskiga tegevuse juures jääb endiselt kehtima osalejate hulga piirang 10+1. See puudutab näiteks 

maalimist, pilatest, kitarriõpet, arvutiõpet. Kõigi sisetingimustes läbi viidavate tegevuste puhul: 

 tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei 

ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades 

võimalik. 

 ruumi täituvus võib olla kuni 50%. 

 

Kirjeldatud piirangud ja meetmed võetakse kasutusele kõikides teistes maakondades peale 

Harjumaa ja Ida-Virumaa alates 3. veebruarist.  

 

Terviseameti andmetel lisandus 27. jaanuaril Saare maakonda 7 haigusjuhtu
2
, 28. jaanuaril 20 

positiivset testitulemust
3
. Tervisameti andmete kohaselt on 28. jaanuari seisuga Saaremaa valla 

haldusterritooriumil tegelikult asuvaid registreeritud nakatunuid 58, registreeritud 

lähikontaktseid on 132. Kõik 28. jaanuaril lisandunud nakatunud asuvad Saaremaa valla 

haldusterritooriumil ning teadaolevalt on 14 nendest seotud ühe piirkonnaga. Terviseamet on 

tuvastanud Saaremaa valla haldusterritooriumil vähemalt ühe kolde, nn lauljate kolde, mis on 

saanud alguse täiskasvanute huvitegevusest. Koldes on nakatunuid, kes töötavad sama piirkonna 

haridusasutustes (nii lasteaias kui koolis) ning ka hoolekandeasutuses (Sõmera Kodu, 

hooldekodu Saaremaa Valss). Sellest tulenevalt on tekkinud olukord, kus piirkonnas on 

nakatumine laialdaselt levinud ning toonud kaasa ka selle leviku riskirühmadesse (nakkus on 

kandunud huvitegevuse kaudu hooldekodudesse). 29. jaanuaril lisandus Saare maakonda 11 

nakatunut. 

 

Saaremaa Vallavalitsus leiab, et Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavad piirangud ja meetmed 

on lähtuvalt Saaremaa valla epidemioloogilisest oludest põhjendatud rakendada Saaremaa valla 

territooriumil varem kui 3. veebruaril. Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavad 3. veebruarist 

kehtestavad piirangud ja meetmed tuleks kehtestada Saaremaa valla haldusterritooriumil 

esimesel võimalusel, ehk antud olukorras alates 1. veebruarist. Saaremaa Vallavalitsuse 

hinnangul on see põhjendatud asjaoluga, et nakatumine ning lähikontaktsete arv on Saaremaa 

                                                           
1
 https://valitsus.ee/uudised/valitsus-plaanib-uhtlustada-covid-19-piiranguid-ule-eesti 

2
 https://www.terviseamet.ee/et/uudised/covid-19-blogi-27-jaanuar-oopaevaga-lisandus-636-positiivset-testi 

3
 https://www.terviseamet.ee/et/uudised/covid-19-blogi-28-jaanuar-oopaevaga-lisandus-690-positiivset-testi 
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valla haldusterritooriumil viimase 7 päeva jooksul märkimisväärselt tõusnud ning olukorra 

kiireks kontrolli alla saamiseks on oluline vähendada kõiki mitteelutähtsaid kontakte ja vältida 

erinevatest Saaremaa valla piirkondadest tulevate laste ning täiskasvanute kohtumist 

huvihariduses ja -tegevuses. See võimaldab Saaremaa Vallavalitsuse hinnangul hoida nakatumist 

lokaalsena ning piirata selle täiendavat levikut riskirühmadesse ja hooldekodudesse. 

Käesolevaga kehtestab Saaremaa Vallavalitsus seega kohaliku omavalitsuse pädevuses olevad 

piirangud vastavalt teadaolevale Vabariigi Valitsuse suunisele üksnes erisusega piirangute 

kehtivuse algusajas.  

 

Siinkohal juhib Saaremaa Vallavalitsus tähelepanu, et COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks 

on oluline meie kõigi panus oma kontaktide piiratuna hoidmisel, st võimalusel tuleks vältida 

mitmete erinevatest piirkondadest tulevate inimestega kontaktis olemist. 

 

Piirangute kehtestamise lähtekohaks on, et SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus on 

nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktil 

nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et viirust on 

võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning käte kaudu. 

Viirus levib kiiremini halvasti ventileeritud siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) 

on suurem risk haiguse raskekujuliseks kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks. 

 

Lähtudes eeltoodust ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 1 lõikest 1 ning võttes 

aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Saaremaa Vallavalitsus  

 

annab  k o r r a l d u s e: 

 

1. Kehtestada Saaremaa valla haldusterritooriumil alates 1. veebruarist 2021. a Saaremaa 

Vallavalitsuse hallatavates asutustes huvihariduse ja – huvitegevuse korraldamisel järgmised 

piirangud ja meetmed COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks: 

1.1. sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga huvihariduse ja -tegevuse 

puhul lähtuda 2+2 reeglist
4
; 

1.2. mitte-kontaktse ja madalama riskiga huvihariduse ja -tegevuse osas kehtib osalejate hulga 

piirang 10+1. 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

3. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades 

vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 

esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise 

päevast. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide 

teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud taolist. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mikk Tuisk (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Liis Juulik 

 vallasekretär 

 


