Seletuskiri peaministri korralduse „Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29
„Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele
kehtestatavate piirangutega“ muutmine“ eelnõu juurde
Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
Eriolukorra lahendamiseks on eriolukorra juhil õigus rakendada meetmeid, mis nähakse ette
selle korralduse eelnõus.
Eriolukorra väljakuulutamine on tõsisemate tagajärgedega ning ulatuslikumate hädaolukordade
korral lisameede, millega saab tõhustada hädaolukorra lahendamist, koondades kogu sündmuse
või sündmuste ahela juhtimise ühtse juhtimise alla (määrates eriolukorra juhi ja vajaduse korral
eriolukorra tööde juhid) ning rakendades eriseadustega võrreldes lisameetmeid olukorra
lahendamiseks. Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) § 19 lõike 1 kohaselt võib eriolukorra
välja kuulutada loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud
hädaolukorra lahendamiseks, kui hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra
ajaks ette nähtud juhtimiskorraldust või meetmeid rakendamata.
Selgitused eelnõu kohta
HOS § 31 lõigete 1 ja 3 alusel on eriolukorra juhil õigus kehtestada viibimiskeelde ja muid
liikumisvabaduse piiranguid. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse ülikiire leviku tõttu
Eestis kehtestatakse viibimiskeelud ja liikumisvabaduse piirangud meelelahutus- ja
lõbustusasutustes, vesipiibukohvikutes ning alates kella 22.00-st toitlustusasutustes. Piirang
kehtestatakse eesmärgiga reguleerida nimetatud asutuste sulgemise kellaaega. Hommikul
võivad asutused oma uksed avada vabalt valitud kellaajal.
Korralduse punktiga 1 lisatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud asutuste loetellu, kus kehtib
vastavalt hädaolukorra seaduse § 31 lõigetele 1 ja 3 liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld,
vesipiibukohvikud ning meelelahutus- ja lõbustusasutused (näiteks kus mängitakse keeglit,
piljardit, bowling’ut, samuti kuuluvad siia täiskasvanute klubid jms).
Piirang on põhjendatud, kuna sellistes kohtades on lähikontaktid, samuti kontaktpindadega
kokkupuude vältimatu. Lisaks võib meelelahutusasutuste külastussagedus märkimisväärselt
suureneda, kui muud asutused on kinni. Sellistes kohtades veedavad inimesed suhteliselt kaua
aega kinnises ruumis ja lähikontaktis ehk lähemal kui 2 meetrit ning enesedistsipliini vähendab
ka alkoholitarbimine. Lisaks lähikontaktile inimestega on võimalik viiruse ülekanne
kontaktpindade kaudu, mida ei desinfitseerita piisavalt sageli, nt keeglipallid, bowlingupallid
jms puutepinnad. Keeld ei laiene meelelahutusasutuste ja lõbustusasutuste töötajatele, st ei
puuduta nende viibimist töökohas ja juurdepääsu sellele.
Korralduse punktiga 2 keelatakse isikutel viibida alates kella 22.00-st toitlustusasutustes, sh
restoranides, kohvikutes, baarides. Piirang on põhjendatud, kuna võib eeldada, et inimesed
hakkavad õhtuti kogunema toitlustusasutustes, sest muud asutused on kinni. Toitlustusasutustes
veedavad inimesed aega kinnises ruumis ja lähikontaktis ehk lähemal kui 2 meetrit, mis
soodustab viiruse levikut. Piirang ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu
kaasa, või kes osutab toidu kojuveoteenust. Keeld ei laiene toitlustusasutuste töötajatele, st ei
puuduta nende viibimist töökohas ja juurdepääsu sellele.
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Korralduse punktiga 3 sätestatakse, et korralduse punkti 1 ja punkti 2 keelud ei laiene vastavate
asutuste töötajatele, st ei puuduta töötajate viibimist töökohas ja juurdepääsu sellele.
Korralduse punktiga 4 nähakse ette, et massiteabevahendite valdajad peavad avaldama
korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.
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