Seletuskiri peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus
seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“
muutmist käsitleva korralduse eelnõu juurde
Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra.
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 § 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.
Käesoleva korraldusega nähakse ette kehtestatud piirangute leevendamine selliselt, et osaliselt
lubatakse tegevusi välitingimustes läbi viia. Välitingimustes on viiruse levik inimeselt
inimesele väiksema tõenäosusega, seega kasvab nakkuse oht piirangu leevendamisel vähesel
määral. Nakkuse leviku piiramiseks tuleb jätkuvalt järgida seni kehtestatud reegleid, milleks on
eelkõige haigetel inimestel keeld avalikus kohas viibida, avalikus kohas keeld liikuda rohkem
kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
Selgitused eelnõu kohta
Peaminister eriolukorra juhina kehtestas 14. märtsi 2020. a korraldusega nr 29 viibimiskeelu ja
liikumisvabaduse piirangu jõusaalides. Käesoleva korraldusega leevendatakse jõusaalides
kehtivaid piiranguid. Korralduse kohaselt on endiselt keelatud viibida siseruumides olevates
jõusaalides, kuna siseruumides on nakkuse leviku oht suur. Leevendusmeetmena nähakse ette
välijõusaalide avamine, kui on tagatud inventari desinfitseerimine pärast igat kasutuskoda, kuid
mitte harvem kui iga nelja tunni tagant. Välijõusaalide all peetakse silmas vabas õhus asuvaid
treeningseadmeid ja -vahendeid. Välijõusaalis kehtib edaspidi peaministri 24. märtsi 2020. a
korraldusega nr 54 kehtestatud liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt tuleb liikuda üksi või
kahekesi ning teiste inimestega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos
liikuvate perekondade kohta. Suureneb ka kohaliku omavalitsuse üksuste ja eraomanike
vastutus spordirajatiste desinfitseerimisel ja kohaliku omavalitsuse üksuse järelevalvekohustus.
Korraldusega nähakse ette, et massiteabevahendite valdajad peavad avaldama korralduse
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta, kuna see puudutab üldiselt kehtivate piirangute
leevendusi.
Korraldus jõustub 2. mail 2020. a, et anda välijõusaalide omanikele aega
desinfitseerimisvahendite hankimiseks. Samuti selgitatakse korralduses korralduse
vaidlustamist puudutavat.
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