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Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna põhimäärus 
 
1. peatükk 
 
ÜLDSÄTTED 
1.1 Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti 

(edaspidi 

ameti) struktuuriüksus. 

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Euroopa Liidu 
otsekohalduvatest 

õigusaktidest, ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja osakonna 

põhimäärusest. 

1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal. 

1.4 Osakonna ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti 

peadirektor. 

1.5 Osakonna koosseisu kuulub epidemioloogilise valmisoleku büroo ja gripikeskus. 

1.6 Osakonna asukohaks on Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

 
2. peatükk 
 
ÜLESANDED 
2.1 Osakonna põhiülesanneteks on: 

2.1.1 nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tegevuste korraldamine; 

2.1.2 nakkushaiguste registri pidamine; 

2.1.3 nakkushaiguste levikutendentside määramine ja hindamine; 

2.1.4 Eesti riigipiiril nakkushaiguste leviku tõkestamise korraldamine; 

2.1.5 rahvusvaheliste kiirteavitus- ja reageerimissüsteemidega seotud funktsioonide täitmine; 

2.1.6 immuniseerimisalaste andmete kogumine ja analüüsimine; 

2.1 7 immuunpreparaatide, antiretroviirusravimite ja antidootide varu käitlemine. 

2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond: 

2.2.1 töötab välja nakkushaiguste seire ja tõrje põhisuunad; 

2.2.2 kogub andmeid nakkushaiguste esinemise kohta ja hindab epidemioloogilist olukorda; 

2.2.3 peab nakkushaiguste registrit; 

2.2.4 määrab ja hindab nakkushaiguste leviku tendentse; 

2.2.5 kavandab epidemioloogilist/laboratoorset seiret ja sihtuuringuid ning korraldab nende 

läbiviimist; 

2.2.6 analüüsib nakkushaiguste seire tulemusi, valmistab ette hinnanguid ja järeldusi 

otsusetegijatele (Vabariigi Valitsus, Sotsiaalministeerium, teised järelevalveasutused jm); 

2.2.7 teavitab Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskust (ECDC), Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) nakkushaiguse esinemisest; 

2.2.8 korraldab järelvalvet tervishoiuteenuse osutajate üle immuniseerimiskava ning 

külmahela 

nõuete täitmisel; 

2.2.9 kogub, analüüsib ja avaldab immuniseerimisalaseid andmeid; 



   

2.2.10 korraldab immuunpreparaatide, antiretroviirusravimite ja riigi antidootide kesklao 

tööd, immuunpreparaatide ja antiretroviirusravimite jaotamist ning kesklaos hoitavate 

antiretroviirusravimite, immuunpreparaatide ja antidootide väljastamist tervishoiuteenuse 

osutajatele; 

2.2.11 peab arvet ja koostab aruandeid immuunpreparaatide ja antiretroviirusravimite 

kasutamise 

üle; 

2.2.12 osaleb elanikkonna massimmuniseerimises vaktsiin-välditava nakkushaiguse 

epideemia 

korral; 

2.2.13 juhendab ameti teiste struktuuriüksuste tegevust nakkushaiguste tõrje alal, analüüsib ja 

hindab tulemusi; 

2.2.14 juhendab haiglanakkustõrje standartide kooskõlastamist; 

2.2.15 täidab ECDC pädeva asutuse funktsioone, osaleb ECDC tegevustes ja rahvusvahelistes 

programmides, võrgustikes ning projektides; 

2.2.16 käitleb ECDC varajase teavitamise ja reageerimise süsteemi Eestis; 

2.2.17 täidab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheliste Sanitaar-

meditsiiniliste 

Eeskirjadele (IHR 2005) kontaktasutuse ülesandeid bioloogilise ohutegurite osas Eestis; 

2.2.18 tagab epideemiatõrje 24/7 valmisoleku ja valveametniku süsteemi töö korraldamise ja 

osaleb ameti epideemiatõrje meeskonna töös; 

2.2.19 töötab välja juhendid ja juhised nakkushaiguste epidemioloogia valdkonnas; 

2.2.20 koostab teabematerjale nakkushaiguste esinemise ja ennetusmeetmete kohta ; 

2.2.21 teavitab avalikkust nakkushaiguste levikuga seonduvatest ohtudest ja nende 

ennetamisest; 

2.2.22 koostab ja täiendab nakkushaiguste epidemioloogia alast dokumentatsiooni ning 

aruandevorme; 

2.2.23 teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning 

vajadusel 

annab hinnanguid õigusaktide eelnõude kohta oma pädevuse piires; 

2.2.24 korraldab ameti teenistujatele ja töötajatele täiendkoolitust nakkushaiguste 

epidemioloogia 

valdkonnas; 

2.2.25 nõustab ja vajadusel osutab erialast ametiabi; 

2.2.26 täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid. 

2.3 Epidemioloogilise valmisoleku büroo: 

2.3.1 täidab ECDC Varajase Teavitamise ja Reageerimise Süsteemi (EWRS) kontaktasutuse 

funktsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheliste Sanitaar-meditsiiniliste 

Eeskirjade (IHR 2005) rakendamise kontaktasutuse ülesandeid; 

2.3.2 töötab välja ameti bioloogiliseks hädaolukorraks valmisoleku tegevusplaani ja juhendab 

selle rakendamist; 

2.3.3 töötab välja juhendmaterjalid valmisoleku tagamiseks, korraldab õppusi epideemiatõrje 

meeskonna liikmetele; 

2.3.4 juhendab ja koordineerib harva esinevate, taasilmunud, uute nakkushaiguste ning 

nakkushaiguste puhangute avastamist, uurimist ning tõrjemeetmete rakendamist; 

2.3.5 korraldab järelevalvet tervishoiuteenuse osutajate poolt rakendatavate nakkustõrje 

meetmete täitmise üle 

2.3.6 teeb koostööd Veterinaar- ja Toiduametiga toidutekkeliste nakkushaiguste puhangute 

avastamisel ja uurimisel; 

2.3.7 jälgib ja analüüsib operatiivselt epidemioloogilist olukorda Eestis ning teostab 



   

epidemioloogilist luuret: riigisiseste ja riigiväliste infoallikate (sh meedia, ECDC ja WHO 

veebid jm) läbitöötamist; erakorraliste sündmuste identifitseerimist ja võimaliku riski 

hindamist; 

2.3.8 korraldab ameti epideemiatõrje meeskonna varustamist isikukaitsevahenditega, töötab 

välja 

nende kasutamise soovitused vastavalt epidemioloogilisele olukorrale ja korraldab 

väljaõpet; 

2.3.9 juhendab nakkushaiguste leviku tõkestamisele suunatud tegevust riigipiiril; 

2.3.10 juhendab Eestisse saabuvate transpordivahendite karantiini-järelevalve alast tegevust 

ning 

nakkustõrjet epideemiaohu korral vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni 

Rahvusvaheliste Sanitaar- meditsiiniliste Eeskirjadele (IHR 2005). 

2.4 Gripikeskus: 

2.4.1 kavandab ja korraldab gripi ning gripilaadsete nakkushaiguste spetsiifilist seiret (sh 

sentinel 

– seiret) koostöös ameti nakkushaiguste laboriga; 

2.4.2 kogub andmeid gripi ja gripilaadsete nakkushaiguste esinemise kohta; 

2.4.3 töötab välja ja täiendab ameti gripipandeemiaks valmioleku tegevusplaani ja korraldab 

selle 

rakendamist; 

2.4.4 teostab operatiivset ja retrospektiivset epidemioloogilist analüüsi, määrab gripi ja 

gripilaadsete nakkushaiguste haigestumise levikutendentsid, jälgib gripi levikut maailmas, 

Euroopas ning naaberriikides, töötab välja epideemia/pandeemia tõrjemeetmete põhisuunad; 

2.4.5 koostab pandeemilise gripi nakkusohutuse juhised riskirühmadele ja elanikkonnale; 

2.4.6 osaleb WHO Globaalses ja ECDC spetsiifilistes gripi seirevõrgustikes ning vahetab 

informatsiooni teiste riikide ja rahvusvahelise institutsioonidega; 

2.4.7 edastab informatsiooni gripi ja gripilaadsete nakkushaiguste esinemise kohta ning 

levikuga 

seonduvatest ohtudest ja nende ennetamisest nakkushaiguste tõrje ja ennetamisega 

tegelevatele 

koostööpartneritele, tervishoiuteenuse osutajatele ja elanikkonnale. 

 
3. peatükk 
 
JUHTIMINE 
3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale 

tervisekaitse alal.   

  

3.2 Osakonnajuhataja:  

3.2.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab 

osakonnale pandud ülesannete täitmise; 

3.2.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 

kontrollib nende täitmist; 

3.2.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta; 

3.2.4 teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse 

algatamiseks; 

3.2.5 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires. 

 


