
Eestis käib ulatuslik vaktsineerimine koroonahaiguse (COVID-19) vastu. Vaktsineerimine 
kaitseb sind raske haigestumise eest, aitab hoida su lähedasi ning naasta tavapärase 
elukorralduse juurde. Riik on arvestanud vaktsiini igale Eesti inimesele ning 
vaktsineerimine on tänavu tasuta. 

Infolehest leiad kõige olulisema teabe COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis.

Millal saab vaktsineerida?
Vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult. Vaktsineeri-
mist alustati tervishoiu- ja  hoolekandeasutustest 
ning tervise või ea tõttu kõrgema riskiga inimestest. 
Seejärel hakati vaktsineerima haridusasutuste 
töötajaid, politsei-, pääste- ja sotsiaaltöötajaid ning 
teisi elutähtsate teenuste osutajaid ja eesliinitööta-
jaid. Kõiki soovijaid saab hakata COVID-19 vastu 
vaktsineerima alates maikuust.

Miks vaktsineerida?
Koroonahaiguse kulg on ettearvamatu ning võib 
kahjustada tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks. 
Vaktsineerides kaitsed nii ennast kui ka teisi haiguse 
eest. Vaktsineerituna on väga väike risk põdeda 
haigust raskelt või kaua. Samuti väheneb risk, et sa 
viiruse kellelegi edasi annad. Nii aitad kaasa haiguse 
leviku peatamisele ja tavapärase elu juurde tagasi 
pöördumisele. 

Lisainfot vaktsiinide sobivuse ja toimimise kohta 
saad perearstilt ja tervishoiutöötajalt või ametlikelt 
veebilehtedelt ja infotelefonidelt.

Kus vaktsineeritakse?
Vaktsineerimine toimub kas perearstikeskuses, 
haiglas või vaktsineerimispunktis. Suuremate 
töökollektiivide vaktsineerimine võib toimuda ka 
töökohtadel. Kõigi inimesteni jõudmiseks avatakse 
vaktsiinikoguste suurenemisel täiendavad vaktsinee-
rimispunktid üle Eesti.

Keda vaktsineeritakse?
Vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed 
– perearst võtab sinuga ühendust ja lepib vaktsineerimi-
se aja kokku. Riskirühmale lisatakse järjest aegu ka 
digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee), kus inimene 
saab valida vaktsineerija ja endale sobiliku aja. Selle 
kohta jälgi lisateavitust meedias.

Elutähtsate teenuste osutajad ja teised eesliinitöötajad
– kui vaktsineerimine toimub töökoha kaudu, saad selle 
korralduse info oma tööandjalt.

Kõik vaktsineerida soovivad Eesti elanikud – kõigile 
soovijatele avaneb vaktsineerimise võimalus alates 
maikuust. Seejärel saad end järjekorda panna digiregist-
ratuuris. Kui sinu kord kätte jõuab, saadetakse sulle 
e-kiri eesti.ee e-posti aadressile. Kui sa seda veel teinud 
pole, suuna eesti.ee meiliaadress oma isiklikule 
aadressile. Teavitamiseks kasutatakse ka muid viise.

Lisaks vaktsineerimisele on haiguse leviku tõkestamiseks 
oluline pesta käsi, hoida distantsi, kanda maski ja püsida 
haigena kodus. Haigussümptomite korral tuleb helistada 
perearstikeskusesse või 1220 ning minna koroonaviiruse 
testi tegema. 

Haigushüvitist saab haigestumise korral või lähikontakt-
sena isolatsiooni jäämise teisest päevast.

COVID-19 
vaktsineerimise teave

OLE KURSIS

Jälgi värskeimat ametlikku infot vaktsineerimise kohta 
veebilehel www.vaktsineeri.ee ja piirangute kohta lehel 
www.kriis.ee. Vajadusel küsi nõu riigiinfo telefonilt 1247
või perearsti infoliinilt 1220 (+372 634 6630).

For information in English: vaktsineeri.ee/en
and kriis.ee/en.


