
 

  

COVID-19 käitumisjuhised 09.03.2020 seisuga: 
Terviseamet soovitab rahvusvaheliste ürituste korraldamine lükata edasi suve lõppu  

  

Lähtudes kiiresti muutuvast epidemioloogilisest olukorrast maailmas, Euroopa Liidus ja ka Eestis 

soovitab Terviseamet riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad 

inimesed) vältida avalikel ja suurüritustel osalemist.  

  

Täpsustame rahvusvaheliste osalejate ja esinejatega registreeritud avalike ürituste ja suurürituste 

läbiviimise käitumisjuhiseid (täiendav informatsioon on alla joonitud). Eestisiseste regionaalsete 

ürituste korraldamist ei peeta hetkel vajalikuks edasi lükata, kui välisriikidest ei kutsuta osalejaid või 

esinejaid välismaalt.  

 

Ürituse korraldaja käitumisjuhised viirushaiguse võimaliku ülekandumise vältimiseks:  

 

1. Tagada tervishoiupersonali kohalolek kõigis toimumise asupaikades, kui üritus toimub mitmes eri 

asupaigas;  

2. Varustada teenindav personal isikukaitsevahenditega (kaitsekindad, desinfitseerimise vahendid), 

mida saab vajadusel kasutada. Võimaluse korral samuti ka kaitsemaskidega haigestunu(te) jaoks, 

juhul kui ürituse käigus tuvastatakse kellelgi viirushaiguse kahtlus.  

3. Võimaldada nakkuskahtlusega isikute kehatemperatuuri mõõtmine;  

4. Osaleja haigestumise korral tuleb tagada haigestunu ajutine isoleerimine ja läbivaatus 

tervishoiutöötaja poolt, kuni haige raviasutusse või koju saatmiseni;  

5. Tagada ürituse territooriumil kiire ja mugav juurdepääs käte desinfektsiooni vahenditele 

nähtavates kohtades (fuajeed, koridorid, võistluste alad, riietusruumid, WC-d ja muud ruumid);   

6. Majutamise korraldamisel püütakse osalejad või esinejad paigutada riigi või regiooni kaupa 

majutusasutuse ühele korrusele või kompleski. See lihtsustab vajadusel isiku isoleerimist;  

7. Igapäevaselt tagatakse märgkoristus üldkasutatavatel pindadel. Vajadusel tagatakse ukselinkide, 

käepidemete ja söögilaudade puhastus tavapäraste desinfektsiooni vahenditega1;  

8. Tagada regulaarne tualettruumi pindade puhastamise ja desinfitseerimise, sh ka prügikast, 

vedelseebi hoidja ning veekraani ja duššide käepide;  

9. Tagada tualettruumides katkematu kätepesuvahendi varu ning jalaga avatava prügikast. Käte 

kuivatamiseks kasutada eelistatult paberrätikuid; eelistame, et viiruste hooajal ei kasutata 

elektrilist kätekuivatit.  

 

Terviseamet palub ürituse korraldajatel jälgida COVID-19 kohalikku olukorda 2  ning eelnevast 

tulenevalt analüüsida ürituse eripärasid ning võimalikke kokkulangevusi haiguse leviku riskifaktoritega.  

  

 

NB! Terviseamet palub haigusnähtudega inimestel avalikel ja suurüritustel mitte osaleda.  

                                                 
1 Üldkasutatavad desinfektsiooni vahendid (nt piirituselahusega pindadele, mis kannatavad ja/või 0,1% 

naatriumihüpokloriidi lahus)  
2 COVID-19 haiguse kohta leiate täiendavat informatsiooni ameti koduleheküljelt: www.koroonaviirus.ee 

 

http://www.koroonaviirus.ee/

