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SARS-CoV-2 tuvastamine kurguloputusvedelikust RT-PCR meetodil 

Saatelehe täitmine, krüpteerimine ja saatmine laborisse 

 

Saatelehe täitmine 

1. Saateleht asub Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/sars-cov-2-

tuvastamine-kurguloputusvedelikust-rt-pcr-meetodil „SAATELEHT: SARS-CoV-2 

RT-PCR uuring“.  

 

2. Saatelehel täita lahtrid: 

 Tellija andmed: 

 asutus,  

o osakond (puudumisel jätta täitmata),  

 arsti nimi/arsti kood (proovivõtja),  

 kontakt (telefon ja/või e-post). 

Märkus: kontakttelefoni number lisada ilma suunakoodita (nt. +372)  

 

 Proovimaterjal valida rippmenüüst: 

 

 Patsiendi (prooviandja) andmed –  

 patsiendi eesnimi,  

 patsiendi perekonnanimi,  

 patsiendi isikukood (IK) või sünniaeg (IK puudumisel),  

 proovivõtu kuupäev. 

  

3. Salvestada täidetud saateleht nimega ("Salvesta nimega"/"Save as") – 

aasta.kuu.kuupäev_asutuse nimi    Näide: 2021.08.18_Terviseamet 

https://www.terviseamet.ee/et/sars-cov-2-tuvastamine-kurguloputusvedelikust-rt-pcr-meetodil
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Dokumendi krüpteerimine DigiDoc4 klient programmis ja saatmine laborisse 

Dokumendi krüpteerimiseks peab olema eelnevalt arvutile paigaldatud DigiDoc4 tarkvara 

https://www.id.ee/artikkel/paigalda-id-tarkvara/ 

Dokumentide krüpteerimiseks/dekrüpteerimiseks sisesta ID-kaardi lugejasse oma ID-kaart ja 

ühenda see arvutiga.  

1. Tee parem hiireklikk loodud faili ikoonil ning avanevas rippmenüüs vali 

"krüpteeri"/"encrypt". 

 

2. Avanenud DigiDoc4 programmis lisa vasakpoolsesse aknasse adressaadid ("+ LISA 

ADRESSAAT"/"Add recipients") 

 

3. Uues avanevas aknas lisa määratud adressaadid:  

1) Marija Ivanova  isikukood:  48701090381 

2) Natalja Krahman  isikukood: 47604210260 

3) Kadri Neeme   isikukood:  49103180287 

4) Stella Marleen Mutso  isikukood: 49806190819 

5) Liisa Lilje   isikukood: 48505210214 

6) Liidia Dotsenko  isikukood: 48809233722 

 

 Kirjuta adressaadi lahtrisse isikukood, vajutada "Otsi"/"Search".  

NB! Kontrolli isiku nime vastavust sisestatud isikukoodiga.  

https://www.id.ee/artikkel/paigalda-id-tarkvara/
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 Lisa isik adressaadiks vajutades nupule "Lisa"/"Add".  

 Korda tegevust kõikide adressaatidega.  

NB! Iga adressaat tuleb lisada eraldi. 

 Kui kõik ette antud adressaadid on lisatud, vajutada nuppu "Kinnita".  

 

4. DigiDoc programmis vajutada paremal all olevat nuppu "KRÜPTEERI"/"Encrypt" 

 

5. Krüpteeritud dokument saada labori e-mailile nakkus@terviseamet.ee 

 Faili saad lihtsasti saata, vajutades DigiDoc programmis all paremal nurgas 

nupule "Edasta e-postiga"/ "Send with e-mail". 

 

 

 Märkus:  Lisainfo DigiDoc4 tarkvara kasutamise kohta saab siit: http://www.id.ee 

 Videojuhis dokumendi krüpteerimiseks läbi DigiDoc programmi „Kuidas arvutis 

DigiDoc4 abil dokumente krüpteerida?“ https://www.id.ee/artikkel/dokumentide-

krupteerimine-ja-dekrupteerimine-2/ 

mailto:nakkus@terviseamet.ee
http://www.id.ee/
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https://www.id.ee/artikkel/dokumentide-krupteerimine-ja-dekrupteerimine-2/

