Seletuskiri peaministri 27. aprilli 2020. a korralduse nr 70 „Peaministri 14. märtsi 2020.
a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud
asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine“ muutmist käsitleva korralduse
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, nimetatud korraldust muudeti 27. aprillil 2020. a
eriolukorra juhi korraldusega nr 70. Muudatusega nähti ette, et liikumisvabaduse piirang ja
viibimiskeeld jõusaalides ei kehti välijõusaalide kohta, kui välijõusaali omanik või valdaja on
taganud välijõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui
iga nelja tunni järel. Kohaliku omavalitsuse üksused on pärast korralduse avaldamist juhtinud
tähelepanu, et praktikas võib ilmneda probleeme eriolukorra juhi korralduse täimisega, kuna
kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt desinfitseerimisvahendeid ning suutlikkust
maksimaalselt iga 4-tunni järel inventari desinfitseerida. Samuti on Terviseamet välja töötanud
juhise väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks, mis on kohalikele
omavalitsustele saadetud laiali 27. aprillil 2020. a. Need kehtivad nii välijõusaalide kui ka
näiteks mänguväljakute puhul. Terviseamet rõhutab oma juhises, et COVID-19 on
nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikokkupuutel
nakkusohtliku inimesega, kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et viirust on
võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud käte kaudu.
Koroonaviiruste keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt võib viirus säilida
erinevatel pindadel kuni 3 päeva. Käesoleval hetkel ei ole Terviseametis registreeritud ega
väljastatud luba ühelegi virutsiidse toimega desinfitseerivale vahendile kasutamiseks
väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks. Arvestades
desinfitseerivate vahendite võimalikku tervise- ja keskkonnaohtu, asustustihedust,
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ilmastikuolusid ja kehtestatud meetmeid ning soovitusi viiruse leviku piiramiseks, ei pea
Terviseamet praeguses olukorras mõistlikuks viia läbi väliskeskkonnas avaliku ruumi
laiahaardelist ja suuremahulist desinfitseerimist. Soovitatav on sageli kasutatavate ruumide ja
esemete ning sagedamini puudutatud alade (puutepindade) ning üldkasutuses olevate esemete
rutiinne märgkoristus ja puhastamine tavapäraste majapidamises kasutatavate vahenditega.
Seetõttu asendatakse 27. aprillil kehtestatud nõue kasutada inventari puhastamisel ainult
desinfitseerimisvahendit, võimalusega kasutada nii desinfitseerimisvahendit (mis on samuti
märgpuhastus) kui kas lihtsalt veega puhastust või majapidamises kasutuse olevaid
puhastusvahendeid. See tähendab, et välijõusaali omanik või valdaja ise otsustab vastavalt
võimalustele, kas kasutab vett või desinfitseerimisvahendeid välijõusaali puhastamiseks.
Samuti on tungivalt soovitatav, et iga kasutaja puhastab pinnad pärast enda kasutuskorda, et
vältida haigusetekitajate levikut.
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 ümberkorralduste
tegemiseks. Samuti selgitatakse korralduses korralduse vaidlustamist puudutavat.
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