COVID-19 käitumisjuhend
avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele
Versiooni kuupäev: 26.08.2021

See juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja
avalikkusele mõeldud üritusi. Sellised üritused on näiteks avalikkusele avatud kinoseansid, etendused,
kontserdid, konverentsid, laadad ja festivalid.
Juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“.
Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt
www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.
COVID-19 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 siseruumides ning riskirühmadel (sh vanemaealistel) on suurem risk haiguse raskekujuliseks
kulgemiseks, tüsistusteks ning haiglaravi vajaduseks.
Ürituste ettevalmistamisel tekkivate lisaküsimuste puhul on võimalik konsulteerida kohaliku
omavalitsuse üksuse, Terviseameti ja Kultuuriministeeriumiga.
Juhendit täiendatakse piirangute leevendamise või tingimuste muutmise järgi.
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1. Üldised nõuded kultuuri- ja avalike ürituste korraldamisele ning
kultuuriasutustele
MASK
COVID-19 nakkusohtu kontrollimata avalikes siseruumides tuleb kanda maski. Seda tuleb teha ka kõigis
nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igaühel ja kus liigub
palju inimesi, kes üksteisega iga päev kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel COVID-19
tõendit ei nõuta.
Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi.
Näiteks tuleb maski kanda poes, apteegis, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalis,
postkontoris, raamatukogus, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa
teenindussaalis.
Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski
kandmine kas tervislikel (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate tõttu) või muudel
olulistel põhjustel ebamõistlik.
Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, k.a rongis ja praamis. Samuti säilib nõue
jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides ei ole rohkem kui 50 inimest
(välitingimustes 100) või on ruumi täituvus kuni 50%. Kui osalejate arv neid piire ületab, tuleb inimeste
nakkusohutust kontrollida.
Maski soovitatakse endiselt kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on halb ventilatsioon ja
kus ei ole võimalik võõraste inimestega distantsi hoida.
Kui tegemist on kohaga, kus on COVID-19 tõendite kontrollimine Vabariigi Valitsuse korraldusega
nõutud, siis tõendi puudumist ei ole lubatud asendada maski kandmisega.

COVID-19 TÕEND
COVID-19 tõendit vaktsineerituse, haiguse läbipõdemise või varem tehtud negatiivse testi tulemuse
kohta tuleb esitada alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes ja sõltumata osalejate
arvust.
See tähendab, et COVID-19 tõend tuleb esitada:
- sportimisel ja treenimisel;
- noorsootöös;
- huvitegevuses ja -hariduses;
- täienduskoolituses ja täiendõppes;
- spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel;
- saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates;
- avalikel koosolekutel ja üritustel, sh teatris, kinos, kontserdil (k.a kirikukontserdil),
konverentsil;
- muuseumites ja näituseasutustes;
- meelelahutusteenuste osutamisel;
- toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.
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Kõikide osavõtjate nakkusohutust tuleb kontrollida ka siis, kui näiteks teatri- või kinosaal või
konverentsiruum renditakse eraürituse tarbeks või kui korraldatakse erapidu toitlustusasutuses.
Samas pole COVID-19 tõendit vaja esitada, sisenedes toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu
kaasaostmiseks, kuid sellisel juhul tuleb kanda maski.
COVID-19 tõendit ei pea kontrollima piiramata territooriumiga väliüritustel. St kui tegemist on suure
alaga, kus tegevus toimub, ja see ei eristu muust tavapärasest ühiskondlikust ruumist.
Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele
tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine, v.a istumisaladel.
Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-19 tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb
külastajalt küsida isikut tõendavat dokumenti. Ürituse korraldaja peab tagama nakkusohutuse (sh
tervisetõendite) kontrolli kas visuaalselt või tehnilise vahendiga.
Nakkusohutust ei pea tõendama (sellega ei kaasne maski kandmise kohustust), kui isik on:
- alla 18-aastane;
- erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik (erand
ei kehti erivajadusega isiku saatjale);
- tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja
rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed ning nimetatud isik on
need nõuded täitnud;
- tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik.
COVID-19 tervisetõendina kehtib dokument, mille saavad COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle
vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed alla laadida patsiendiportaalist. Samuti saab tõendiga
tõendada kehtiva negatiivse testi olemasolu. Vt täpsemalt: https://www.kul.ee/covid-tervisetoend.
COVID-19 tõendi plakatid:
- eesti keeles: https://pilv.riigikantselei.ee/index.php/s/J6xgK4SFpenw3B6
- vene keeles: https://pilv.riigikantselei.ee/index.php/s/3fCWgc4TAtoDKLD
- inglise keeles: https://pilv.riigikantselei.ee/index.php/s/tqPi8greH4HWxsd

TESTIMINE
Nõuded testimisele:
1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi peab olema
tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi peab olema
tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.
Kui tegevuses osalev isik ei ole siinses punktis esitatud nõudeid täitnud, võib tegevuse eest vastutav
isik korraldada SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemise tegevuse asukohas Terviseameti juhiste
kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab testi tulemus olema negatiivne.
Samuti võib isik teha Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures
enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne ning
mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist. Testimise järel koostatakse apteegis
elektrooniline testi tulemusega dokument, mille saab ka samas välja printida.
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Täpsemad selgitused kiirtestide kohta ning verifitseeritud testide nimekirja leiab Terviseameti
kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/covid-19-antigeeni-kiirtestid.

OSALEJATE PIIRMÄÄRAD
Piirmäärad kontrollitud üritustel on siseruumides kuni 6000 ja välistingimustes kuni 12 000 inimest ühe
kalendripäeva kohta. Ürituse korraldaja peab tagama külastajate hajutatuse ürituse alal ning
desinfitseerimisvahendite olemasolu, v.a istumisaladel.
Kui tegemist on välistingimustes toimuva piiramata territooriumiga avaliku üritusega, siis osalejate
arvule piirangut ei seata, samuti ei ole siis nakkusohutuse kontrollimise kohustust. See kehtib näiteks
selliste avalike ürituste korraldamise kohta, 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. Samuti võimaldab erand korraldada avalikke koosolekuid välistingimustes avalikuks
kasutamiseks mõeldud ühiskondlikus ruumis.

ERANDID
Avalikud üritused, mille osalejatele kehtestatud tingimused võivad eelnimetatust erineda, on lubatud
järgmistel juhtudel:
1. tegemist on ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritusega;
2. ürituse toimumise asukoha kohaliku omavalitsuse üksus on esitanud seisukoha tegevuse
elluviimise kohta;
3. Terviseamet on esitanud arvamuse ürituse korraldaja COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani
sobivuse kohta.
Avalike sündmuste puhul, mille kohta annab loa kohaliku omavalitsuse üksus, teeb viimase otsuse
kohaliku omavalitsuse üksus. Üksusel on õigus vajaduse järgi piiranguid kitsendada.
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