Toimetulek COVID-19
pandeemiaga.
Eesti lugu.

Terviseameti kolm eesmärki

Viiruse leviku piiramine
Tervishoiu valmisolek

Elanikkonna teadlikkus –
kommunikatsioon

Riskihinnangud
10.01 WHO ei
soovita
reisipiirangute
kehtestamist

17.01 ECDC:
Euroopasse sisse
toomise risk on
madal

23.-24.01 WHO ei hinda viirust
rahvatervise hädaolukorraks, ei
soovita reisipiiranguid

14.01 Terviseamet: hoiatused
Hiina reisides, naastes tervise
jälgimine 14 päeva

24.01 Ülevaade ametkondadele,
juhised Häirekeskusele, info Tallinna
Lennujaamale ja sadamatele

23.02 ECDC:
nakatumisrisk
Euroopas madal
kuni keskmine

26.02 Terviseameti ringkiri ametkondadele:
haiguse sissetoomise risk kõrge, kohapealse leviku
tõenäosus on madal, kui rakendatakse
asjakohaseid ohjamismeetmeid (vältida
kokkupuudet haigussümptomitega inimestega;
nina ja suu katmine; kätehügieen; pindade
puhastus; riskipiirkonnast tulles 2 nädalat kodus)

26.01 ECDC: Euroopasse sissetoomise risk
keskmine, kohapealse leviku risk madal

25.01 Terviseameti veeb: haiguse
edasise laialdase leviku tõenäosus
Euroopas on madal (Prantsusmaal
tuvastati haige)

14.02 ECDC: nakatumisrisk
Euroopas madal

25.02 Terviseamet: Hiina ja
Põhja-Itaaliasse reisimist
tasub vältida, sealt naastes
võimalusel püsida 2 nädalat
kodus. Euroopas
registreeritud 276 haigusjuhtu,
neist Itaalias 229

27.01 Terviseamet
käivitas kriisiaegse
juhtimise struktuuri
(kriisistaabi)

30.01 WHO kuulutas välja
rahvusvahelise terviseohu (õiguslike
volituste saamiseks ja Hiinat
toetavate tegevuste käivitamiseks)

30.01 Terviseameti pressibriif:
uue viiruse risk. Sissetoomise
risk keskmine, kohapealse
leviku tõenäosus madal,
võimalusel vältida Hiina
Rahvavabariiki reisimist

28.01 Terviseamet:
sissetoomise risk
Eestisse ja selle
kohapealse leviku
tõenäosus madal

Riskihinnangud
27.02 Terviseameti
riskihinnang
hingamisaparaatide
vajaduse hindamiseks
(põhineb Eestile
kohandatud
pandeemilise gripi
mudelil)

27.02 Eestis
diagnoositi
esimene
COVID-19
haigusjuhtum

27.02 Sotsiaalministri
kokku kutsutud
komisjoni otsus: ei
peeta vajalikuks
piirata ega keelata
kultuuriüritusi

29.02 WHO väljendab vastuseisu
reisipiirangutele

28.02 Terviseamet:
tervishoiualase hädaolukorra
oht, tõsta tervishoiu
valmisolek tasemele 1 (IKV-de
tarneraskused, võimalik oht
vältimatu abi toimepidevusele)

01.03 Terviseamet:
üksikjuhtumite sissetoomise
risk Eestisse kõrge,
kohapealse piiratud leviku
tõenäosus keskmine,
kohapealse laialdase leviku
tõenäosus madal

12.03 WHO kuulutab välja COVID-19 pandeemia

17.05 Eriolukorra lõpp

08.05 Terviseameti riskimaatriks
üleminekperioodiks (maiks-juuniks),
rühmaviisilise haigestumise
ärahoidmiseks ja mahukate uute
nakkusahelate tekkimise
vähendamiseks on vajalik tavapärane
ühiskonnaelu taastada etapiviisiliselt.

29.02
Terviseamet
annab välja
esimese juhise
avalike
suurürituste
läbiviimiseks

02.03 ECDC: nakatumisrisk
Euroopas keskmine kuni kõrge

06.05 Terviseamet:
tõenäolised
stsenaariumid
(„Mäed ja orud“,
„Sügisene
hiidlaine“, „Vaikne
hõõgumine“)

13.03 Terviseamet:
tervishoiualane
hädaolukord, tõsta
tervishoiu
valmisolek
tasemele 2

12.03 VV
kuulutab välja
eriolukorra

06.03 Terviseameti riskihinnang:
üksikjuhtumite sissetoomise risk
väga kõrge, kohapealse piiratud
leviku tõenäosus keskmine kuni
kõrge, kohapealse laialdase leviku
tõenäosus madal

Viirus ringleb Eestis edasi: nakkusohutu käitumine jätkuvalt vajalik ( iga inimese nakkusohutu käitumine; asutustes ja ettevõtetes
nakkusohutu tegevuskeskkonna tagamine; tervishoiu ja riigi tasandi valmisolek); eritähelepanu riskirühmadele.

04.03 Terviseamet: COVID-19
stsenaariumid ja prioriteetsed
tegevused

Tervishoiu
valmisolek

Eesti tervishoiu valmisolek
võitluseks COVID-19-ga
Testimisvõimekuse
loomine: Terviseameti
Terviseameti partnerite referentlaboris SARSvarajane teavitus uuest CoV-2 testimise meetod
viirusest 10.01
rakendatud 31.01

Terviseamet
teavitab uuest
viirusest haiglaid,
kiirabi,
Häirekeskust ja
perearste;
juhudefinitsioon
ja tegevusjuhised
21.01

Esimesed signaalid
isikukaitsevahendite
tarneprobleemidest
10.02

Korraldus haiglatele ja
kiirabipidajatele võtta
oma varud kasutusele
29.02

Hädaolukorra oht.
Korraldus HVA haiglatele Tervishoiu valmisoleku
ja kiirabipidajatele anda tase 1 28.02
ülevaade
isikukaitsevahendite
laoseisust 04.02

Kirurgiliste maskide
jaotamine
perearstidele
Kaitseväe varudest
05.03

Kohtumine kohaliku
respiraatorite tootjaga
03.03, leping 06.03

Tervishoiu hädaolukord: tervishoiu valmisoleku tase 2,
tervishoiuteenuste osutamise ajutiseks
ümberkorraldamiseks 13.03

Terviseametis
nõupidamine dr Lutsari, dr
Talvingu, dr Altmetsa, dr
Zilmeri, dr Adlase ja dr
Kõrgveega, ühtlustamaks
arusaamu COVID-19
olemusest 10.03

Korraldus, et COVID-patsient
hospitaliseeritakse LTKH, TÜK,
IVKH ja Pärnu haiglasse 17.03

Eesti tervishoiu valmisolek
võitluseks COVID-19-ga

Info haiglatele ja
kiirabipidajatele
riigihangete
korraldamisest
eriolukorras 17.03

Korraldus tagada
kõikidel haiglatel
võimekus võtta vastu
COVID-patsiente
19.03

Kirurgiliste maskide
jaotamine haiglatele ja
kiirabile 17.03

Põhja ja Lõuna
meditsiinistaapide
loomine PERHi ja TÜKi
juurde 25.03

Meditsiinijuhtide dr Popovi
ja dr Varblase kaasamine
Terviseameti kriisistaapi
23.03

Riigi tellitud isikukaitsevahendite (nn 1. lennuki) jaotamine
tervishoiule 02.04
02.04

Plaanilise ravi piiramine
isikukaitsevahendite puuduse tõttu 26.03

Otsus viia Kaitseväe välihaigla Saaremaale, et tõsta
Kuressaare haigla võimekust 30.03, välihaigla kohal
02.04

Kaitseväe
välihaigla
Periood: 2.–28. aprill.
Ravi sai 15 patsienti.
Kokku 20 intensiivravi voodikohta ja
40 tavapalati voodikohta.
18 kaitseväe meedikut: 1 arst, 13 õde,
4 parameedikut.

30 tsiviilmeedikut: 16 arsti, 12 õde,
1 füsioterapeut, 1 hooldaja.
Toetav personal: 2 tegevväelast ja
17 ajateenijat kaitseväest.

Viiruse leviku
piiramine

Varajane
avastamine
13.01 Terviseamet võtab eesmärgiks kiiresti luua Eestisse uue
viiruse SARS-CoV-2 analüüsi/testimise võimekus
31.01 Terviseameti referentlaboris SARS-CoV-2 PCR metoodika
rakendatud

06.02 esimene test võimaliku COVID-19 diagnoosi kinnitamiseks
(sümptomitega patsient Hong Kongist osutus terveks)

Enne esimese positiivse analüüsi vastust tegi
Terviseameti labor kokku 9 testi
27.02 esimene tuvastatud positiivne haigusjuht (Tallinnas)
Järgmised haigusjuhud: 03.03 Tartu, 05.03 2 x Harjumaa
Tegemist oli sisse toodud juhtudega, kohapealset levikut ei
tekkinud

Itaalia puhkuselt naasnute
epidemioloogiline
uuring
Itaalia puhkusereisilt sama lennukiga
naasnud inimesed, esimene ring:
siniste sõõridega tähistatud COVID-19
positiivsed sisse toodud haigusjuhud.
samas lennukis viibinud tava- ja lähikontaktsed
olid Terviseameti jälgimise all, nende seast
haigestunuid ei lisandunud.

Järgmises ringis haigestunuid ei lisandunud.

Koroonadetektiivid
Oleme nõustanud



1940 haigestunut
üle 4700 lähikontaktse

Nõustamine


Terviseametil on hetkel jälgimisel 575 inimest
(07.06):




119 haigestunut
456 lähikontaktset
5 haiguskollet (5 ja enam haigestunut)

23 Terviseameti töötajat viivad läbi
epidemioloogilisi uuringuid ja
nakkusohutuse nõustamist.




Kriisi ajal tegime kiirkorras väljaõppe ja võtsime
lisaks appi Terviseameti keskkonnatervise
spetsialistid.
Suurenenud töökoormuse tõttu ja lähtudes
maailma praktikast, et kohapealse leviku korral
epidemioloogilisi uuringuid ei
tehta, otsustasime 15.03 lähikontaktsete
igapäevase jälgimise lõpetada, kuid siiski
jätkasime praktikat, kus lähikontaktsed
selgitatakse välja, igaühega tehakse vähemalt
üks kontakt, et nõustada ja suunata kodusele
enesejälgimisele.





Selgitame isolatsiooni vajalikkust,
nõustame nakkusohutuse ja
tervisekäitumise teemadel,
selgitame välja nakkusahelad ja
nakatumisallikad
Nõustame ja teavitame
haigestunud inimese
lähikontaktseid
Nõustame tööandjaid, kohalikke
omavalitsusi, hooldekodusid,
tervishoiuasutusi jt.

Andmed 07.06 seisuga

Saaremaa võrkpallimängu
epidemioloogiline uuring
Esimeses ringis haigestus 39 Saaremaa
võrkpallimängudel osalenut, sh 9 mängijat ja
nende abilist:
Sinise sõõriga pealtvaatajad
Halli sõõriga Eesti võistkonna liikmed ja töötajad
Rohelise sõõriga 21 teise ringi haigestunut
Osalejatest mitmed käisid ka NOM festivalil

NOM festivali epidemioloogiline
uuring

Esimese ringi haigestumine: 47
Teise ringi haigestumine: 14
Osalejatest mitmed käisid ka võrkpallimängul

Sünnipäeva epidemioloogiline
uuring

101 sünnipäeval viibinust haigestus 60
inimest
Teises ringis haigestus 16 inimest
Kolmandas ringis haigestus 3 inimest
Neljandas ringis haigestus 1 inimene

Testimine
31.01 oli Terviseameti referentlaboril SARSCoV-2 analüüsimise võimekus.
06.02 Terviseameti nakkushaiguste laboris
esimene uue koroonaviiruse kahtlusega
patsiendi laboratoorne analüüs (tulemus
negatiivne).
27.02 kinnitati Terviseameti nakkushaiguste
laboris esimene positiivne koroonaviiruse
analüüs.
08.03 kõigi sümptomitega inimeste testimine
(perearsti saatekirja alusel)
10.03 suurenes olulisel määral teostatavate
proovide arv: üle 100 proovi ööpäevas,
Terviseameti nakkushaiguste labor töötas
täisvõimsusel
12.03 algperioodil täpselt sihistatud valim,
positiivsete testide osakaal oli 30,53% (40
positiivset testi ja 91 negatiivset). Lisaks loodi
analüüsivõimekus haiglate laboritesse
12.03 Terviseameti ja SYNLABI laborid
alustavad ulatuslikku analüüside teostamist

15.03 Medicum alustab testimist
15.03 Kiirabi lisabrigaadide käivitamine: Tallinna
kiirabi 3, PERH 2, Karell 1, Tartu kiirabi 1.
15.03 Haiglate laborid testivad oma patsiente ja
töötajaid
19.03 Läbisõidu lahendusega testimisega alustamine
Tallinnas ja Harjumaal koostöös Medicumi ja
SYNLABiga
19.03 Testitakse ainult sümptomitega (palavik, kuiv
köha, hingamisraskused) patsiente, kes kuuluvad
riskirühmadesse
23.03 Läbisõidu lahendusega testimine igas
maakonnas
08.04 Kõigi sümptomitega inimeste testimine
21.04 plaanilise ravi patsientide testimine (vastavalt
protseduuridele)
14.05 Soomest Eestisse saabujatel soovi korral
testimine sadamas

Peame jätkuvalt tähtsaks tagada PCR testimise hea kättesaadavus!

PCR testid annavad
haigestumuse ülevaate
Kokku on 89 790 inimest Eestis testitud,
Rohkem kui korra on testitud: 13 855 inimest
(08.06.2020).
Testimise kättesaadavus annab kinnitatud pildi
viirusnakkuse levikust, võimaldab kiiret tegevust
kontaktsete väljaselgitamiseks ja on aluseks
epideemiatõrje meetmete rakendamiseks ning kolletes
nakkushaiguse leviku piiritlemiseks.
Testide jaotus tulemuse lõikes
2,1%
97,9%

90 621

positiivne test
negatiivne test

Nakatunute arv piirangute
leevendamise ajal
Taani

Holland

Norra

Piirangute leevendamise hetkel 63,15 juhtu
100 000 kohta

27,8 juhtu 100 000 kohta

26,9 juhtu 100 000 kohta

11.05 avati lasteaiad ja algkoolid

20.04 avati alg- ja põhikoolid
27 .04 juuksurid ja 1:1 kosmeetikud

15.04 avati lasteaiad ja algkoolid
10.05 avati juuksurid ja kosmeetikud
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Nakatunute arv piirangute
leevendamise ajal
Itaalia

Soome

Saksamaa

52,5 juhtu 100 000 kohta

20,8 juhtu 100 000 kohta

55,9 juhtu 100 000 kohta

04.05 avati pargid

14.05 avati eel- ja algkoolid

20.04 avati poed pindalaga kuni 800 m2
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Nakatunute arv piirangute
leevendamise ajal
Austria

Eesti

11,3 juhtu 100 000 kohta

6,7 juhtu 100 000 kohta

30.04 avati poed pindalaga kuni 400 m2,
alates 1.05 kõik poed

10.05 avati kaubanduskeskused
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Haigestumine Eestis
•

Haigestunud 1940 inimest (positiivsed PCR testid).

•

Tervenenud: tervenenud on 1 683 inimest. Neist 1303
inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,4%), 380 inimese
puhul (22,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui
28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise
kinnitamist.

•

362 hospitaliseeritud patsiendi COVID-19 haiguslugu on
lõpetatud, praegu on haiglaravil veel 16 patsienti.

•

Juhitaval hingamisel on olnud 33 COVID-19 patsienti. Alates
26.05 ei ole ühtegi patsienti juhitaval hingamisel olnud.

•

Kliinilise pildi alusel on perearstid pannud diagnoosid (ilma
PCR testideta) 519 patsiendile. Enamus neist märtsis (427).

Andmed 08.06 seisuga.

Suremus
COVID-19 diagnoosiga hospitaliseeritutest on
surnud 56 inimest, hooldekodus või kodus on
surnud 13 COVID-positiivset.
84,0% surmaga lõppenud juhtudest on inimesed
vanuses 70+ aastat.

Esialgsete surmapõhjuste andmete alusel esines
enamusel surnud inimestest kaasuvaid haigusi.
Esinenud kaasuvuste haiguste näited:
suhkrutõbi, kroonilised kopsuhaigused,
neeruhaigused.
*Surmapõhjused on veel täpsustamisel, seepärast avalikustatud
statistikas ei eristata neid kategooriaid jooksvalt.

Haigestumus tervishoius
•

Tervishoiutöötajate haigestumus: 104*

•

Teiste tervishoius töötajate haigestumus:
70**

•

Kuressaare haiglas: 81***

•

Lääne-Tallinna keskhaiglas: 27***

•

Kiirabid: 19****

* Ainult arstid ja õed
** Hooldajad, tugipersonal, muu personal
*** Tervishoiutöötajad ja muu personal
**** Tallinna Kiirabi, Pärnu Haigla KA, Kuressaare Haigla KA
personal

Haigestumus
hooldekodudes
Üldhooldekodusid on kokku 186 ning erihooldekodusid 47,
neist nakatumisi on esinenud 24s

Haigestunud töötajate arv 61
Haigestunud klientide arv 186
Meetmed haigestumiste ennetamiseks ja nakkusohutu
keskkonna loomiseks:


infektsioonikontrolli volinike koolitamine, et nad nõustaks
hooldekodusid;



hooldekodudele juhendite koostamine ja nõustamine
nende rakendamiseks.

Elanikkonna teadlikkus –
kommunikatsioon

Kriisikommunikatsiooni
prioriteedid
Anda juhiseid inimeste elu ja tervise kaitseks.

Informeerida avalikkust.
Anda teavet Terviseameti tegevuse kohta kriisis
ja pakkuda kriisi lahendajatele töörahu.

Terviseameti kommunikatsioonipõhimõtted
Anda tõenduspõhiseid juhiseid nakatumise
vältimiseks ja viiruse leviku piiramiseks.
Anda operatiivselt olukorrapilti nii elanikkonnale,
partneritele kui ka otsustajatele.
Mitte stigmatiseerida haigestunuid ja kutsuda üles
vastutustundlikkusele.

Aidata mõista isolatsiooni vajadust haigestumisel.

COVID-19 meediakajastuste maht ajas
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Kogu perioodi Terviseameti põhimeeskond (perioodil 23.04-04.05 fookuses Terviseameti põhitegevused)
29.02-09.03 Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni reserv (45 kommunikatsoonispetsialisti)

29.02-17.04 Sotsiaalministeeriumi meeskond (6 kommunikatsoonispetsialisti)
12.03-07.04 majaväline kriisikommunikatsiooni ekspert
02.04-02.06 kaasati majavälised kriisikommunikatsiooni eksperdid (4)

01.04.20

01.05.20

Kommunikatsiooni
tegevused
2020. aastal:
Koostanud ligi 200 pressiteadet
Teenindanud ligikaudu 1800 meediapäringut
Staabi liikmed on kõneisikud olnud enam kui 800 korral
Facebooki jälgijaskond kasvanud üle kolme korra
Üle 350 Facebooki postituse, vestelnud rohkem kui 1080 erineva
inimesega Facebooki vahendusel ja reageerinud enam kui 700
kommentaarile Facebookis
Juhised: isolatsioonis olemiseks, tervishoiuasutustele,
hoolekandeasutustele,
koolidele, lasteaedadele, kaubandusele, kohalikele omavalitsustele,
ettevõtetele, korteriühistutele, tööle naasmiseks, üleminekuperioodi
riskimaatriks jne
Info koostamine eesti, vene ja inglise keeles
Kodanike, asutuste, ettevõtete pöördumiste ja kirjalike päringute
maht viiekordistus

Õppetunnid ja järeldused

Edu võti:
ühine pingutus
Tervishoiusektori koostöö on olnud COVID-19 kriisis
üksteist toetav, eesmärgipärane ja hästi õnnestunud.
Terviseamet koostöös partneritega on riskirühmadele
mõeldes hoidnud hoolekandeasutusi erilise tähelepanu
all, neid nõustanud ja toetanud praktilise abiga ning
korraldanud testimisi.
Õigel ajal teadlaste, erialaliitude, meditsiinijuhtide ja teiste
valdkonna ekspertide kaasamine.

Kogenud kriisipartnerite toetus:
Kaitseliit, Kaitsevägi, Kaitseministeerium, PPA,
Häirekeskus jpt.
Kogu ühiskond on ühiselt pingutanud meie kõige
nõrgemate kaitseks.

Õppetunnid
Riskianalüüsidel on kalduvus realiseeruda, võimelüngad
tuleb lahendada rahuajal:



IKV varud ei olnud kriisis toimetulekuks piisavad
Tavapärased tarneahelad ei toiminud

Riikliku kriisijuhtimise nõrkused:







Puudub laiapindne kriisideks valmisolek – laiapindse
riigikaitse kõrvale on vaja laiapindset rahvatervise kaitset
Puuduvad ühtsed riiklikud eesmärgid, terviklikkus,
ristumine poliitilise tasandiga
Liiga palju koordinatsioonitasandeid ja sellega seotud
ajakulu
Halduskoormuse ebamõistlik kasv: kriisis kadus HOSi üks
põhialuseid – ülesannete jäävuse printsiip
Riikliku kriisikommunikatsiooni terviklikkuse puudumine

Õppetunnid
Kriisis võimendusid rahuajal teadaolnud valdkondlikud
nõrkused:







Tervishoius ja hoolekandes õdede puudus ja personali
ristkasutus
Tervishoiu IT-lahendused ei vastanud nakkuste seire ja
epidemioloogilise uuringu läbiviimise vajadustele
epideemia olukorras
Eestis epidemiolooge ei koolitata
Haiglahoonete mustade ja puhaste tsoonide loomise
võimalused ja isolatsioonipalatite ebapiisavus
Infektsioonikontroll peab toimima kogu aeg

Terviseameti kui juhtiva asutuse nõrkused:





Sellise ulatuse ja kestusega kriisiks ei olnud terviseamet
jõudnud piisavalt meeskonda ette valmistada
Võtmeisikutel pikaajaline ülekoormus – vajadus seitse
päeva nädalas tagada kestvad tegevused erinevatel
tasanditel.
Analüütilise epidemioloogia puudumine

Tõenduspõhisus vs
lihtsad lahendused
Terviseamet lähtub viiruste puhul teadaolevast
tõenduspõhisest nakkusohutust käitumisest:
nakkushaigusesse haigestununa püsi kodus, pese käsi ja
hoia distantsi, köhides kata suu taskurätiga, maski
kannab haigestunu.





Niivõrd elementaarsed juhised ei tundunud maailmas
vallandunud hirmu taustal mõjusad ja piisavad.
Infomüra tekkis termokaamerate, maskide ja testide
teemal.
Oleme lähtunud arstide, viroloogide ja epidemioloogide
seisukohtadest ning WHO ja ECDC teadmistest ja
kohandanud seda Eestile.

Kriisis peab säilima inimlikkus

Mure stigmatiseerimise pärast. Peab säilima usaldus oma
haigestumisest rääkida.
Kogukonna ja lähikondsete mõistmine on vajalik viiruse
leviku piiramiseks, hirmutamine ja sildistamine ei aita
kedagi.
Kriisis tuleb iga Eesti inimest hoida – toetada, nõustada,
vajadusel ravida, kuid selleks on vaja meeskonnal
töörahu ja mõistmist.

Terviseamet tänab
iga Eesti inimest!

