Seletuskiri peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus
Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“
kehtetuks tunnistamist käsitleva korralduse 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 24. aprilli 2020. a
korraldusega nr 132.
Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel on eriolukorra juhil õigus kehtestada
liikumisvabaduse piiranguid, kui see on vajalik eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamiseks.
Eriolukorra juhi 17. aprilli 2020. a korraldusega nr 64 kehtestati liikumisvabaduse piirang
Tartus Raatuse 22 ühiselamus, et kaitsta inimeste elu ja tervist ning tõkestada viiruse levikut.
Eriolukorra juhi 2. mai 2020. a korraldusega nr 74 muudeti korraldust nr 64 ning leevendati
liikumispiirangut ühiselamus, lähtudes 29. aprillil tehtud kordustestimise tulemustest.
13. mai seisuga on olukord Raatuse 22 ühiselamus järgmine:
 29. aprilli kordustestimisel said uute nakatunutena positiivse testitulemuse kolm Raatuse 22
elanikku, kes seni olid lähikontaktsed;
 kolm nende isikutega koos elanud ning negatiivse testitulemuse saanud isikut, kes olid
alates 17. aprillist lähikontaktsetena samuti olnud liikumispiirangu all, eraldati kolmest
positiivse testitulemuse saanud isikust;
 12. mai seisuga on perearst tunnistanud eelnevalt positiivse testitulemuse saanud inimesed
tervenenuks, nakkusohutuks ja edasist isolatsiooni mittevajavaks;
 12. mai seisuga ei ole kolme positiivse testitulemuse saanud isiku lähikontaktsed 14 päeva
jooksul haigestunud ega vaja seetõttu enam isolatsioonis viibimist.
Terviseameti hinnangul ei ole alates 13. maist ühelgi ühiselamu elanikul vaja viibida
isolatsioonis. Liikumisvabaduse piirangu seadmine ja elanike ühiselamusisene eraldamine on
aidanud saavutada soovitud eesmärgi ja nakkus ei ole levinud teistele inimestele ühiselamus
ega ühiselamust välja. Seega on põhjendatud korraldus täies mahus kehtetuks tunnistada, kuna
korralduse eesmärk on saavutatud ning puudub edasine vajadus lisapiirangute järele.
Eelnevast tulenevalt tunnistab eriolukorra juht kehtetuks 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64
„Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu
kehtestamise kohta“.
Korraldus jõustub allakirjutamisel.
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.

