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COVID-19 andmed seisuga 14.06.2021 

 

Ajavahemikul 26.02.2020–14.06.2021 registreeriti 130 538 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9822,4. 

 

Seisuga 14.06.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 74,6 (seisuga 

07.06.2021 oli 112,0). Haigestumus on langustrendis.  

 

23. nädala jooksul lisandus 380 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv 

vähenes 37,9% võrra.  

 

Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on keskmine.  

 
 

23. nädalal tehti 24 206 testi (1824 testi 100 000 el. kohta), mida on 14,0% võrra vähem kui 22. 

nädalal. 1,9% testidest osutusid positiivseks (22. nädalal 2,2%; langus ~13,6%). Kõrgeim 

positiivsete testide osakaal on täheldatud Raplamaal (5,8%), Võrumaal (4,7%) ja Tartumaal 

(3,7%). Teistes maakondades on positiivsete testide % alla ECDC soovitusliku 3% piirmäära. 
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Vanusrühmade järgi oli kõrgeim positiivsete testide osakaal keskealiste seas: vanusrühmades 

30–34 a (11,0%), 35–39 a (10,0%) ja 40–44 a (8,0%). 

 

Prognoos  

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja püsib üle-eestiliselt 0,7 (eelmisel nädalal oli 

R 0,74).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

lllllllll öö  

Haigestumine maakonniti 

Võrreldes 22. nädalaga kasvas haigestumus Raplamaal (72,9%) ja Läänemaal (8,3%). Kasv 

Raplamaal on seotud puhanguga. Haigestumine püsis stabiilsena Lääne-Virumaal ja Hiiumaal. 

Teistes maakondades oli haigestumus langustrendis. 

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on jäänud Ida-Virumaa (137,1/100 000 in kohta), 

Raplamaa (192,3) ja Võrumaa (115,8/100 000 in kohta).  
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Raplamaal ületab R 1,4. Raplamaal oli täheldatud haigestumuse kasvu, kuid see on seotud 

puhanguga ning R on ka seal langustrendis.  

 
  

 

 Prognoos 

 

 
 

Nakatamiskordaja on viimastel nädalatel olnud väga selges langustrendis ning sarnase 

langustempo jätkudes on prognoositavalt:   

- juuni lõpus all 30 nakatunut päevas; 

- juuli keskpaigas 10–20 nakatunut päevas; 

- juuli lõpus on keskmine nakatuute arv all 10 ning võime näha ka ühegi nakatunuga päevasid.   

 

 
 

Haigete vanuseline jaotus   

23. nädalal võrreldes eelmise nädalaga vähenes haigete arv kõikides vanusrümades välja 

arvatud 70–74 a. Haigestunute arvu langus oli suurim vanusrühmades 60–64 a (-59%), 15–19 

a (-55%), 5-9 a (-54%) ja üle 80 a (-50%).  
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COVID-19 haigete jagunemine vanusrühmade kaupa, 22.–23. nädal 2021. a 

 
 

Nakatumispaigad 

23. nädalal analüüsitud 372 haigusjuhtu (98% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud 

andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 35,2% juhtudest (22. nädalal 32,4%). Alates 2020. 

a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust.  

23. nädalal said nakkuse perekonnast 35,2% (peamine levik toimub perekondades ja sugulaste 

seas), tööl 11,6%, mujal 4,0% (nakatumine toimus tõenäoliselt peamiselt tutvusringkonnas ja  

elukohas), välismaal 5,6%, laste- ja õppeasutuses 7,8%, tervishoiuasutuses 0,5% juhtudest.    

Võrreldes 22. nädalaga nakatumispaikade muster märgatavalt ei muutunud. Vähenes juhtumite 

osakaal perekonna ringis (39,0%→35,2%), mujal (5,6%→4,0%) ja tervishoiuasutuses 

(1,0%→0,5%). Suurenes nakatumine laste- ja õppeasutuses (5,2%→7,8%) ja välismaal 

(4,3%→5,6%).  Nakatumise osakaal tööl peaaegu ei muutunud.  

Viimase 14-päeva (22.–23. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas  

33,6% juhtudest (21.-22. nädalad oli 32,8%). 

 

Reisimine 

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 9551 inimest (22. nädalal 8622), kes olid täitnud piiriületaja 

ankeedi:  

Venemaalt  – 1260 inimest (22. nädalal 889), 

Türgist  – 925 inimest (22. nädalal 881),  

Ukraina    – 824 inimest (22. nädal 689), 

Rootsist  – 831 inimest (22. nädal 658),  

Kreeka  – 767 inimest (22. nädal 733). 
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Reisimisega seotud haigusjuhud 

23. nädalal registreeriti 21 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 5,6% juhtude 

üldarvust. 22. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 7 riigis. Kõige rohkem 

haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaale (9), Soome (4) ja Ukraina (3). 

 

 
 

Riik                                                Arv Riik Arv 

Venemaa 9 Holland 1 

Soome 4 Prantsusmaa 1 

Ukraina 3 Rootsi 1 

Austria 2 
  

 

Sekveneerimine (esialgsed andmed) 

14.06.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 7033 proovi ning on tuvastatud: 

-  5000 α mutatsiooniga viirustüve; 

-    67 β mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sisse toodud juhtu; 2 juhtu osutasid edasise 

sekveneerimise käigus γ tüveks. 

-      6 γ mutatsiooniga tüvi.  

-        55 δ mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja 54 B.1.617.2); 

 

TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 84,7%.  

 

India tüvede osakaal jätkub  kasvamist.  

23. nädalal sekveneeriti 45 δ tüve, neist 4 sisse toodud ja 41 kohalikku juhtu. Eelmisel nädalal 

δ tüvede osakaal kasvas kuni 25%. Tartu Ülikooli poolt koostatud fülogeneetilise puu järgi on 

tuvastatud, et puhang, mis leidis aset Raplamaal ja juhud Harjumaal (kokku 42 juhtu) on seotud 

ühe 13.05.2021 Venemaalt sisse toodud juhuga. Ülejäänud juhud on piiritletud ja edasist levikut 

ei ole toimunud. Siseriiklikku levikut ei ole veel täheldatud, kuid tuleb rohkem pöörata 

tähelepanu testimisele ja isolatsiooni nõuete järgimisele riiki saabujate poolt.   

qPCR–ga tuvastati kokku 116 δ tüvele iseloomulikku juhtu, neist 103 juhtu viimasel nädala 

jooksul.  
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Eelmise nädala jooksul oli täiendavalt tuvastatud ja sekveneerimisega kinnitatud 3 γ varianti, 

neist 2 kohalikud ja üks sisse toodud juht.  

 

 
 

Haigussümptomid 

23. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 88,2% ja ilma sümptomiteta 11,8% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 363 haigusjuhtu). 22. nädalal oli haigusjuhte vastavalt 

88,4% ja 11,6%. 

  

Hospitaliseerimised 

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 

30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727). 

 

Seisuga 14.06.2021 on hospitaliseerimist vajanud 8974 haiget, neist 7652 (85,3%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 14.06.2021 viibib haiglaravil 70 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 9 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 5. 

 

23. nädalal hospitaliseeriti 41 inimest (võrreldes 22. nädalaga vähenes see 12,8% võrra). 23. 

nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 25,4% (22. nädalal 

21,3%, osakaal suurenes).   

 

Seisuga 14.06.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 65,0 aastat 

(07.06.2021. a oli 67,9, vähenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 67,1% 

(07.06.2021. a oli 76,0%, vähenes). 

 



  14.06.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

 
 

Hospitaliseeritute hulgas jätkuvalt väheneb üle 60-aastaste isikute osakaal.  

Hospitaliseerimist vajanud keskealiste inimeste osakaal suureneb, eriti vanuses 40–49 ja 50–

59.   

 

 
 

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 433 patsienti (4,8% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 14.06.2021 on juhitaval hingamisel 5 

patsienti, keskmine vanus on 56,4 aastat (07.06.2021. a oli 56,2 aastat, ei muutunud), mehi 4 

(80,0%) ja naisi 1 (20,0%). 
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Surmaga on lõppenud 1 266 haigusjuhtu ehk 0,97% COVID-19 juhtudest (seisuga 

14.06.2021). 

23. nädalal suri 2 inimest vanuses 77 ja 85 a.  

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) –  vähem  kui 1 (0,3). 

 

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 
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+ 17,8 

-30,2 

-18,3 

-46,3 

+38,5 

-47,2 

-26,3  

-7,1 

- 15,4 

- 81,8 

 

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,9% juhtudest. 80,2% surmaga lõppenud 

juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a, 

keskmine vanus on 78,2 a. Mehi oli 660 (52,1%), naisi 606 (47,9%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (21,3% üldarvust). 1 251 

isikut suri haiglas (98,8%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.  

 

Haigestumine hooldekodudes 

 

Hoolekandeasutuses ei haigestunud eelmisel nädalal ühtegi inimest. Samuti ei vajanud ükski 

hoolekande asutuse klient COVID-19 haiguse tõttu hospitaliseerimist. Surmaga lõppenud juhte 

oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal ei tuvastatud.  

23. nädalal (seisuga 13.06) aktiivseid koldeid hoolekandeasutustes ei ole. 
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