Seletuskiri peaministri 28. märtsi 2020. a korralduse nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus
täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas“
kehtestuks tunnistamist käsitleva korralduse eelnõu juurde
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra seoses
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eestisisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise
nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos
sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis
sätestatud meetmeid.
Eriolukorra kehtivust pikendati kuni 17. maini k.a Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2020. a
korraldusega nr 132.
Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel on eriolukorra juhil õigus kehtestada
viibimiskeeld ja liikumisvabaduse piiranguid, kui see on vajalik eriolukorra väljakuulutamise
põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks.
Isikute liikumisvabadust Saaremaa vallas ja Muhu vallas on piiratud eriolukorra juhi 14. märtsi
2020. a korraldusega nr 30, millega kehtestati liikumisvabaduse piirangud saarte ja MandriEesti vahel, ja 28. märtsi 2020. a korraldusega nr 54, millega kehtestati täiendavad
liikumisvabaduse piirangud.
Peaministri 28. märtsi 2020. a korraldusega nr 54 kehtestati liikumisvabaduse piirang ja
viibimiskeeld kõikide kaupluste, turgude, raamatukogude ja toitlustusettevõtete kohta.
Nimetatud korralduse kohaselt on toitlustusettevõtetes lubatud toidu kaasamüük, kohapeal
tarbimine lubatud ei ole. Toitlustusettevõte hõlmab nii restorane, baare, kohvikuid, vinoteeke,
bistroosid kui ka muid toitu pakkuvaid asutusi. Samuti kehtib Saaremaal ja Muhus
viibimiskeeld kõikides lähikontakti nõudvates asutustes ja muudes teenuse osutamise kohtades.
Viibimiskeeld ja liikumisvabaduse piiranguid olid vajalikud, kuna Saaremaal oli nakatunute
suhtarv kümneid kordi suurem kui teistes maakondades. Korralduse kehtestamisele eelnevatel
päevadel on toimunud Saaremaa vallas koroonaviirusesse nakatunute plahvatuslik kasv
hooldekodudes ning tekkimas oli elutähtsa teenuse katkemise oht, kuna haigestunud oli 21
meditsiinitöötajat.
Kõige selle tõttu oli vaja uusi ja senisest piiravamaid meetmeid, kuna inimkontaktide piiramine
on teadaolevalt parim viis nakkuse edasi kandumise pidurdamiseks.
Alates 12. aprillist 2020. a on kumulatiivne 14 päeva nakatumiste arv olnud stabiilses languses.
Uute nakatumiste arv Saaremaal ja Muhus on tunduvalt vähenenud, mistõttu ei ole täiendavad
liikumisvabaduse piirangud Saaremaal ja Muhus enam põhjendatud.
COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku risk on Saaremaa vallas ja Muhu vallas vähenenud
ja haiglaravi vajavate patsientide hulk samuti väheneb. Seetõttu on praeguses olukorras
proportsionaalne Saaremaa vallas ja Muhu vallas täiendavad liikumispiirangud kehtetuks
tunnistada. Piirangute usaldusmeetmetega ning järkjärgulist avamist muuhulgas Saaremaa
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vallas ja Muhu vallas on toetanud nii Vabariigi Valitsust nõustav teadusnõukoda kui ka
Terviseamet.
Eelnevast tulenevalt tunnistab eriolukorra juht täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja
viibimiskeelu Saaremaa vallas ja Muhu vallas kehtetuks.
Peaministri 28. märtsi 2020 . a korralduse nr 54 kehtetuks tunnistamisel jääb kehtima 14. märtsi
2020. a korraldus nr 30, millega on kehtestatud liikumisvabaduse piirangud Mandri-Eesti ja
saarte vahel. Samas avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtivad piirangud ja avalikes
kohtades liikumist reguleerivad piirangud (mh 2 + 2 reegel) on edaspidi kogu Eesti
territooriumil samasugused.
Korraldus jõustub 28. aprillil 2020. a.
Korralduses nähakse massiteabevahendite valdajatele ette kohustus avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. Korralduse viivitamatu avaldamise kohustus on vajalik,
et kõik puudutatud isikud oleksid teadlikud eriolukorraga seotud piirangute leevendamisest.
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