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COVID-19 andmed seisuga 20.03.2023 

 

Ajavahemikul 26.02.2020–20.03.2023 registreeriti 790 671 haigusjuhtu, sealhulgas 616 099 

laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku 

kohta on 59 446, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 321.  

Seisuga 20.03.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 206,5, sealhulgas 

laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 50,8. 

 

11. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1494 

haigusjuhtu (364 laboratoorselt kinnitatud ja 1130 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist 

haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate 

juures) 24,4% juhtudest.  

Eelmise nädalaga võrreldes on registreeritud haigusjuhtude üldarv suurenenud 19,2% võrra. 

Kliiniliselt diagnoositud juhtude arv suurenes 20,0% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude 

arv suurenes 16,7% võrra.  

 

11. nädalal tehti 3855 testi (290 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 

12,1%, võrreldes eelmise nädalaga suurenes (oli 11,1%).  

 

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku) 

Haigestumus on suurenenud kõikides vanusrühmades välja arvatud 15-19 a ja 25-29 a. 

Olulisemat suurenemist täheldati vanuses 0-4 a (65% võrra), 35-39 a (41% võrra), 40-44 a 

(35%) ja 30-34 a (34% võrra).  

 

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 27,7% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud 

juhtudest on nende osakaal 51,4%. 
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Hospitaliseerimised 

7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on 5,9, püsib 

stabiilselt (eelmisel nädalal 6,0) .  

11. nädalal hospitaliseeriti 115 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 50 

patsienti ehk 43% kõigist hospitaliseeritutest (eelmisel nädalal 44). Ülejäänud juhtudel olid 

patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva 

haigusena.   

Seisuga 20.03.2023 viibib haiglaravil 128 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 3 patsienti, 

juhitaval hingamisel 1 patsient.  

Seisuga 20.03.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 75 aastat.  

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal on võrreldes eelneva nädalaga suurenenud ja 

moodustas 89,1% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 84,7%).  

 

 

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 886 patsienti (3,5% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). 

Hoolekandeasutused 

Kokku registreeriti 11. nädalal 25 haigestunud klienti, mis moodustas 1,67% kõigist selle 

nädala haigusjuhtudest (1494). 

 

Hoolekandeasutustes registreeritud kolletesse on lisandunud 2 uut kollet ja nendes tuvastatud 

nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalaga tõusnud. Seisuga 19.03.2023 on kokku 

hoolekandeasutuse Covid-19 koldeid 3 (eelmisel nädalal 1), milles haigestunud kliente on 

kokku 51. Kolded on jälgimisel PRO-s ja LõRO-s. Koldeid ei ole tuvastatud LäRO-s, IRO-s.  
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Regionaal-
osakond 

Kollete 
arv 

10. nädal nakatunute arv neist 
lisandunud 
viimase 7 
päevaga 

Kollete ja koldes 
nakatunute arvu 
muutus võrreldes 
eelmise nädalaga 

   

Kliente Personal Kokku 
   

 
 

PRO 0 0 0 0 0 ↔   

IRO 0 0 0 0 0 ↔   

LäRO 0 0 0 0 0 ↓   

LõRO 1 14 6 20 20 ↑   

KOKKU               

       
  

Regionaal-
osakond 

Kollete 
arv 

11. nädal nakatunute arv neist 
lisandunud 
viimase 7 
päevaga 

Kollete ja koldes 
nakatunute arvu 
muutus võrreldes 
eelmise nädalaga 

  

Kliente Personal Kokku 

  

 
 

PRO 1 12 0 12 12 ↑   

IRO 0 0 0 0 0 ↔   

LäRO 0 0 0 0 0 ↔   

LõRO 2 39 12 51 16 ↑   

KOKKU 3 51 12 63 28     

 

Sekveneerimine  

 

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.  

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist: 

XBB.1      22,7% 

XBB.1.9.1     15,1% 

XBB.1.13      1,5% 

XBB.1.4      1,5% 

XBB.1.5     24,2% 

XBB.2        3,0% 

BA.2.75     15,1% 

BQ1      12,1% 

BA.5 variandi osakaal moodustab 4,5% kõikidest sekveneeritud proovidest. 

 

Reoveeseire  

 

11. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud 

märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. SARS-CoV-2 sisaldus määrati 

viies asulaproovis oranžil ohutasemel - Tallinnas, Viimsi-Muugas, Rakveres, Narvas ja 

Viljandis ning ülejäänud seiratud asulaproovid jäid kollasele/rohelisele ohutasemele. 11. 

nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud keskmistatud proovides (asulaproovides) 

punasel ohutasemel. 

Sentinel seire andmed 

 

Esialgsete andmete põhjal osutusid 58,8% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. 

Suurenes B-gripiviiruse osakaal, moodustades 29,4%, SARS-CoV-2 viiruse osakaal moodustab 
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17,6%, rinoviiruste osakaal – 11,8% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. 

Domineerivaks viiruseks on B-gripiviiruse alatüüp Victoria.  

 

Suremus 

 

11. nädalal suri 8 inimest, keskmine vanus 79,1 a, üks inimene vaktsineeritud (saanud ühe 

tõhustusdoosi) ja kolm vaktsineeritud ainult põhikuuriga.  

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Neljal inimesel oli peamine 

hospitaliseerimise põhjus COVID-19.  

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 10. nädalaga kasvanud  

– 1,14 (oli 0,42).  

 

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 51,5%; 

neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste 

osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%. 

Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest oli teise tõhustusdoosiga vaktsineeritud 9 inimest. 

 

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 20.03.2023 surmaga 

lõppenud 2 957 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,3% 

moodustavad  isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 464 (49,5%) ja 

naisi 1 493 (50,5%). 

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,6% juhtudest. 

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab 

tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. 

 

 
 

Vaktsineerimine 

 

11. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 117, pooleli oleva kuuriga 

isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 247.  
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11. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsinee-

rimata isikuid 21, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 19.  
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Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:  

 

Gripp 

 

ÄRH-ide üldine haigestumus püsib stabiilsena. Grippi haigestumuse langustrend on 

aeglustunud, eelmise nädalaga võrreldes langes 9%.võrra. Grippi haigestunutest ca 45,4% olid 

lapsed vanuses kuni 15a.  

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 28 

patsienti (eelmisel nädalal 14).  

Grippi haigestumise ja gripi tõttu hospitaliseeritute arv on aeglases langustrendis. Viirus levib 

edasi lainetena oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. Hospitaliseeriti peamiselt inimesi 

vanuses 65 ja vanemad. 

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1129 inimest. Neist 69,4% on inimesed 

vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0-4a moodustavad 16,7%.  

Domineerivaks viiruseks on nüüd B gripiviirus.  

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu 

surnud sel hooajal 54 inimest vanuses 9-97a. 

 


