
  12.04.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

 

 

COVID-19 andmed seisuga 12.04.2021 

 

Perioodil 26.02.2020–11.04.2021 on registreeritud 114 443 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 8638,4. 

 

Viimase 14 päeva kumulatiivhaigestumus 100 000 el. kohta on 769,99  seisuga 12.04.2021,   

(seisuga 05.04.2021–1 053,5/100 000 el. kohta).  

 

14. nädala jooksul lisandus 4663 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv 

vähenes 16,3% võrra. Võrreldes eelmise nädalaga hakkas langustrend aeglustama.   

 

Haigestumuse intensiivsus on endiselt väga kõrge ja viiruse levik ulatuslik.  

 

Kaardil on 14-päeva haigestumine maakonniti:  

 
 

 
 

Viimase nädala jooksul tehti 33 367 testi (2515 testi 100 000 el. kohta), võrreldes eelmise 

nädalaga püsib testide arv samal tasemel (+1,9%). 15,4% testidest osutusid positiivseks 

(eelmisel nädalal 16,9%; langus -9%).  

 

Nädalane testide arv vastab ECDC nõuetele (2500/100 000 kohta) vaid Harjumaal ja 

Raplamaal, WHO nõutele (2000/100 000 kohta) Harjumaal, Raplamaal, Põlvamaal, Hiiumaal, 

Põlvamaal ja Viljandimaal.   
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Haigestumine maakonniti 

Haigestumus on langutrendis kõikides maakondades. Samal ajal vähenes teist nädalat järjest 

testi arv Pärnumaal, Valgamaal ja Järvamaal. Pärnumaal ja Ida-Virumaal tuleks madala 

testimise intensiivsuse ja  positiivsete testide osakaalu kasvu tõttu pöörata erilist tähelepanu 

epidemioloogilisele olukorrale.  

 

Prognoos  

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on kõikides maakondades langustrendis ning 

püsib samal tasemel 0,8–0,85.  
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Haigestumuse prognoos, kui R püsiks samal tasemel 

Kui nakatumiskordaja jääks samale tasemele (R=0,8), siis on võimalik mai alguseks saavutada 

prognoositavalt 200–300 nakatunut päevas.  

 

 

 
 

Haigete vanuseline jaotus   

 

14. nädalal vähenes haigete arv kõikides vanusrümades välja arvatud vanusrühmas 70 ja vanem. 

Selles vanusrühmas püsib haigestumus samal tasemel. Kõige olulisemad muutused toimusid 

vanusrühmas 0–4 (-29%) ja 15–19 (-26%). 
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Kolded 

Üldise nakatumise languse foonil püsib tuvastatud kollete  arv samas suurusjärgus. 14. nädalal 

on aktiivseid koldeid kokku 189 (eelmine nädal oli koldeid kokku 192). Kollete osakaalus on 

jätkuvalt esiplaanil töökohakolded 71% (eelmine nädal 67,6%), töökoha kollete osatähtsuse 

suurenemine on tulnud eelkõige lasteasutuste kollete vähenemise arvelt, teiste kollete osakaal 

on jäänud samaks. 

 

 
 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

14. nädalal registreeriti 107 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 2,2% juhtude 

üldarvust.  
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14. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 20 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte 

on seotud reisimisega Egiptuses (37), Venemaal (21), Poolas (10) ja Soomes (10).  

 

Riik Arv Riik Arv 

Egiptus 37 Ukraina 2 

Venemaa 21 Valgevene 2 

Poola 10 Araabia Ühendemiraadid 1 

Soome 10 Austria 1 

Rootsi 5 Brasiilia 1 

Hispaania 3 Gruusia 1 

Türgi 3 India 1 

Maldiivid 2 Iraan 1 

Norra 2 Läti 1 

Saksamaa 2 Pakistan 1 

 

Nakatumispaigad 

14. nädalal tuvastatud 4663 haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 4007 juhul ehk 

84%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 31,6% juhtudest. Teadmata 

juhtude osakaal vähenes. Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid 

olnud 30–36% juhtude üldarvust. Nakkuse said perekonnast 40,8% (peamine levik toimub 

perekondades), tööl 11,9%, mujal 3,6% (nakatumine tõenäoliselt toimus tutvusringkonnas, 

elukohas, poes, ühistranspordil), haiglas/hoolekandeasutuses 2,5%, välismaal 2,2%, kaitseväes 

2% ning laste- ja õppeasutuses 0,8% juhtudest.   

 

Võrreldes 13. nädalaga nakatumispaikade muster märgatavalt ei muutunud. Suurenes juhtumite 

osakaal nakatumiskohaga haiglas/hoolekandeasutuses (1%  2,5%). Nakatumiste osakaal tööl, 

pereringis ning laste- ja õppeasutuses ei muutunud võrreldes eelmise nädalaga.   

 

Viimase 14-päevane  teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal oli 35,5% juhtudest. 
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Sekveneerimine  

12.04.2021 seisuga on sekveneeritud 3545 proovi ning on tuvastatud: 

• 1773 UK mutatsiooniga viirustüve; 

• 35 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 10 kohaliku juhtu ning sisse toodud 24: 

• 13 Tansaaniast,  

• 1 Lõuna Aafrikast, 

• 1 Venemaalt,  

• 5 Soomest, 

• 4 lähikontaktset. 

 

Uuritud proovidest 2816 (86%) moodustavad kohalikud juhud ja 501 (13,9%) sisse toodud 

juhud. TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli 12.04.2021 seisuga UK viirustüve osakaal 

ligi 81,9%. UK mutatsiooniga viirustüve levik on Eestis laialdane ja domineeriv. 

 
 

 

Eelmise nädala sekveneeritud proovidest on tuvastatud 6 LAV juhtu, neist 3 sisse toodud – 2 

Tansaaniast ja 1 Soomest. Ülejäänud 3 on kohaliku päritoluga. Tansaaniast ja Soomest sisse 

toodud proovid tuvastati Tallinnas (1) ja Harjumaal (2). 

Tuvastatud 3 kohalikku juhtu ei ole enda väitel seotud reisimisega. Neist juhtudest:  

 1 on seotud perekonnakoldega Põlvamaal, Kanepi vallas  

 1 teadmata nakatumispaigaga juht Tarumaal; 

 1 juhul on tegemist 1 AZ doosiga vaktsineeritud inimesega Valgamaal.  

 

Kahel järjestikusel nädalal on tuvastatud LAV mutatsiooniga kohalikud juhud Lõuna Regioonis 

(Põlvamaa, Tarumaa, Valgamaa, Jõgevamaa, Võrumaa). 
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UK ja LAV tüved maakonniti  
Kokku Kokku 

UK 

% UK KOKKU 

LAV 

          

Harju 

maakond 

148 136 91,9 3 

Ida-Viru 

maakond 

32 22 68,8 0 

Jõgeva 

maakond 

64 36 56,3 0 

Järva 

maakond 

44 36 81,8 0 

Lääne 

maakond 

24 19 79,2 0 

Lääne-Viru 

maakond 

45 33 73,3 0 

Põlva 

maakond 

55 48 87,3 3 

Pärnu 

maakond 

25 15 60,0 0 

Rapla 

maakond 

36 27 75,0 0 

Saare 

maakond 

62 36 58,1 0 

Tartu 

maakond 

71 61 85,9 1 

Valga 

maakond 

52 38 73,1 2 

Viljandi 

maakond 

23 21 91,3 0 

Võru 

maakond 

39 31 79,5 1 

  

Haigussümptomid 

14. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 93% ja ilma sümptomiteta 7% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 4007 haigusjuhtu).  

1.–14. nädalal asümptomaatiliste juhtumite osakaal moodustab 6,0%, märgatavalt see ei 

muutunud. Alates 2020. aasta 40. nädalast moodustavad sümptomitega haigusjuhud 93% 

üldarvust. 

 

Hospitaliseerimised 

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 

30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727). 
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Seisuga 12.04.2021 on hospitaliseerimist vajanud 7625 haiget, neist 6009 (79%) on saadetud 

kodusele ravile ning 1021 (13,4%) on surnud. Seisuga 12.04.2021 on haiglaravil viibib 595 

patsienti, neist intensiivravil 70 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 51.  

 

14. nädalal hospitaliseeriti 416 inimest (võrreldes 13. nädalaga vähenes see 23% võrra). 

14. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 11,9% (13. 

nädalal 11,3%).   

 

Seisuga 12.04.2021. a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on jäänud  68 aastat (ei 

muutunud võrreldes eelmise nädalaga), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 77,3% (13. 

nädalal 75%, pisut suurenes). 

 

Hospitaliseeritud ja haiglaravil olevad patsiendid, märts-aprill 2021 

 

 
 

 

Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine  

 

Kokku on pandeemia algusest haigestunud 1 724 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 206 

(12%), õdesid 681 (44%), hooldajaid 362 (21%) ning muud personali 469 (27%). Regiooniti 

on suurem haigestunute arv Põhja regioonis 757 (44%), Ida regioonis 451 (27%), Lõuna 

regioonis 294 (17%) ja Lääne regioonis 222 (13%).  

 

14. nädalal haigestus 27 tervishoiuasutuste töötajat, mis on 18% võrra vähem võrreldes 13. 

nädalaga.  

Võrreldes 13. nädalaga haigestus rohkem muud personali (11 juhtu, ehk 41%) ja õdesid (11, 

ehk 41%), hooldajaid haigestus 3 (ehk 11%) ja arste 2 (ehk 7%). 
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14. nädalal haigestunute vaktsineerimise staatus: andmed puuduvad 8 (ehk 30%) haigestunu 

kohta, vaktsineerimata olid 10 (37%), vaktsineeritud ühe doosiga 4 (15%) ja vaktsineeritud 

kahe doosiga 5 (19%) haigestunutest. 

 

Surmaga on lõppenud 1036 haigusjuhtu ehk 0,98% COVID-19 juhtudest (seisuga 

12.04.2021). 14. nädalal suri 86 inimest vanuses 41–98 a. Maksimaalne surmajuhtude arv 

päevas oli registreeritud 7., 17. ja 24. märtsil ning 8. aprillil (18).  

 

Surmajuhud nädalate kaupa (surmakuupäeva järgi) ja võrdlus eelmise nädalaga: 

2021. a nädal  Surmajuhud  Võrdlus eelmise nädalaga (%) 

1 34 - 12,8 

2 48 + 41,2 

3 47 - 2,1 

4 42 - 10,6 

5 43 + 2,3 

6 36 -16,2 

7 39 + 8,3 

8 60 +53,8 

9 66 +10 

10 59 -10,6 

11 70 +18,6 

12 82 +17,1 

13 73 -11 

14 86 + 17,8 

 

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,6% juhtudest. 81% surmaga lõppenud 

juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 100 a, 

keskmine vanus on 78,6 a. Mehi oli 545 (52,6%), naisi 448 (47,4%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 274 hoolekandeasutuste klienti (26,4% üldarvust). 1021 

isikut suri haiglas (98,5%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.  

 

Haigestumine hooldekodudes 

Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 46 inimest ning see moodustas 1% kõigist 

nakatunutest. Hospitaliseeriti 5 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 1,3% kõikidest 

hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 3 ning 

see moodustas 3% kõikidest surmadest. Nii haigestunute kui hospitaliseeritute ja surmaga 

lõppenud juhtude arv on võrreldes aasta algusega oluliselt langenud. Hoolekandeasutuste 

paremat epidemioloogilist olukorda saab seostada läbipõdemise ja vaktsineerimise järgselt 

tekkinud immuunsusega.  
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Hoolekandeasutustes on aktiivsete kollete arv juba kolmandat nädalat sama. Kokku oli koldeid 

10.  13. nädalal lisandus kaks kollet LõRO-sse. 14. nädalal seisuga 11.04 uusi 

hoolekandeasutusi, kus nakkuse levik on rühmaviisiline, ei tuvastatud. 

Hoolekandeasutustes ei ole rühmaviisilist haigestumist tuvastatud LäRo-s. 
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Võrreldes 13. nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne nakatunud 

isikute arv pisut suurenenud, seda eelkõige klientide hulgas. Seisuga 11.04 oli aktiivsetes 

hoolekandeasutuste kolletes summaarne nakatunute arv 588 (nädal varem nakatunute arv 555) 

(vt tabel 2). Seega nädalaga lisandus kolletesse juurde 33 nakatunut, neist 26 klienti ja 7 töötajat. 

Uusi nakatunuid tuvastati: Hiiu Ravikeskuses, Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodus, Tõrva 

Haiglas ja Karaski Pansionaadis. 

Nakatunutest on 80,3% kliendid (eelmine nädal 80,4%) ja 19,7% personal (eelmine nädal 

19,6%). 

Tabel 2. Aktiivsed hoolekandeasutuste kolded 

Regionaal-

osakond Hoolekandeasutuse nimi 

Nakatunute arv 

kliendid personal Kokku 

LÕRO Mulgi Häärber 36 7 43 

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste keskus 12 4 16 

Räpina haigla 13 1 14 

Tõrva haigla 13 5 18 

Karaski Pansionaat 34 4 38 

IRO Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodu 75 10 85 

Kunda Südamekodu 13 7 20 

Villa Alfred 32 1 33 

PRO Hiiu Ravikeskus 86 31 117 

Koeru Hooldekeskus 158 46 204 

KOKKU 472 116 588 

 

 

Vaktsineerimine  

 

12. aprilli 2021.a kl.18.00 seisuga on Eestis vaktsineeritud: 

• vähemalt 1. doosiga 259 346 inimest (19,51% elanikkonnast); 

• ainult 1. doosiga 184 527 (13,88% elanikkonnast); 

• 2. doosiga 74 819 inimest (5,6 % elanikkonnast). 

 

Manustatud dooside koguarv on 334 165. 

 

Vaktsineeritute seas on 12.04. seisuga haigestunud COVID-19-sse 830 inimest, neist: 

• 1. doosiga vaktsineeritud 723 inimest, mis moodustab 0,39% kõikidest ainult 1. doosiga 

vaktsineeritutest. 

• 2. doosiga vaktsineeritud 107 inimest, mis moodustab 0,14% kõikidest 2. doosiga 

vaktsineeritutest; 

• 58 inimest haigestusid hiljem, kui 7. päeval pärast 2. doosi manustamist, mis moodustab 

0,08% kõikidest 2. doosiga vaktsineeritutest. 


