Viimati muudetud 12.04.2021
Kõik ajakohaseimad juhised

Terviseameti soovitused hooajatöötajate
majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks





COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, peamiselt lähikontaktist
nakkusohtliku inimesega.
Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja
desinfitseerimisel.
COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides.
Juhise eesmärk on anda soovitused hooajatöötajate majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks.

Üldtingimused






Majutusasutuse ehitis peab vastama asjakohastele ehitisele kohaldatavatele nõuetele.
Hooajatöötajatele käsutusse üleantavad ruumid, sanitaarseadmed, siseseadmed ja inventar peavad
olema töökorras, puhtad ja kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud.
Ruumid peavad olema varustatud elektri ja nõuetele vastava joogiveega.
Soojaveevarustuses peab olema võimalik soojendada vett kuni 65 °C. Igapäevaselt tuleb hoida sooja
vee temperatuuri vahemikus 50-55 °C.
Tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus.

Ruumide puhtus ja ventilatsioon







Tubades ja hügieeniruumides peab olema tagatud õhuvahetus või tuulutamise võimalus.
Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (nt taskurätikud, maskid jm) tuleks käidelda vastavalt
juhistele: www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida.
Üldvalgustus peab tagama üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud
valguse.
Majutusruumi õhutemperatuur peab olema optimaalne, kuid mitte vähem kui 18 ºC.
Tööandja/kutsuja tagab, et majutusruumid oleks korralikult puhastatud enne hooajatöötajate
saabumist, nende viibimise ajal ja pärast nende lahkumist.
Ruumide ja pindade puhastamisel järgida Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Majutustingimused









Peab olema tagatud pesupesemise võimalus. Haiguskahtlase isiku pesu tuleb pesta pesumasinas
vähemalt 60° C juures.
Majutusruumi minimaalne pindala peab olema vähemalt 4 m2 voodikoha või nari kohta.
Voodid tuleb paigutada üksteisest vähemalt 2 m kaugusele. Kui 2 m vahelist kaugust pole võimalik
tagada, tuleb asetada voodid vähemalt 1 m üksteisest ning asetada vaheseinad/sirmid voodite
vahel.
Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks pesemisruum 12 voodikoha
kohta. Seejuures tuleks piirata pesemisruumis üheaegselt viibivate inimeste arvu nii, et oleks
tagatud 2 m distants (näiteks koostada pesemisruumi kasutamise graafik).
Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks meeste ja üks naiste
tualettruum 12 voodikoha kohta.
Kui majutusruumi pindala võimaldab, siis on soovitatav majutada ühes ruumis koos saabunuid ja
ühes vahetuses töötavaid inimesi.

1
Terviseameti soovitused hooajatöötajate majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks

Viimati muudetud 12.04.2021
Kõik ajakohaseimad juhised

Tööandja




Tööandjal tuleb informeerida töötajaid riigis kehtestatud COVID-19 haiguse levikuga seotud nõuetest
ja soovitustest (www.kriis.ee; www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus).
Tööandjal on soovitatav eelnevalt läbi mõelda võimalused ja tingimused nakkushaiguse sümptomitega
töötaja ajutiseks isoleerimiseks.
Hooajatöötaja haigestumise korral tuleb juhinduda Terviseameti kodulehel avaldatud
käitumisjuhisest „Soovitused COVID-19 kahtlusega inimesele või nakatunule“.

Hooajatöötajate testimine SARS-CoV-2 suhtes














Kõik Eestisse saabujad, kes tulevad kolmandatest riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on
suurem kui 16 välismaalaste seaduse alusel töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise
eesmärgil, peavad Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas
viibimiskohas. Ajakohane info erinevate riikide nakatumisnäitajate kohta on leitav SIIN.
10-päevast liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada. Selleks tuleb teha kaks PCR
koroonatesti, mitte vähem, kui 6-päevase vahega. Hooajatöötajate puhul peavad mõlemad testid
olema tehtud Eestis - esimene vahetult peale saabumist ning teine test mitte varem kui kuuendal
päeval pärast esimest testi. Kuuendal päeval tehtud teine negatiivne test lõpetab liikumisvabaduse
piirangu. Testi tulemuste saabumiseni tuleb olla eneseisolatsioonis.
Erandina ei kohaldu 10-päevane elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise ega testimisnõuded
inimesele, kes on kuue jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või
kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Samas peab ta
jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks
kasutusele võetud meetmeid.
Välismaalased saavad proovi anda vastavalt saabumise viisile:
 Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal. Tasuda saab kohapeal vaid
kaardimaksega, hind 52 €.
 Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis. Tasuda
saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 60 €.
 Narva piiripunktis piiripunkti siseruumis Confido ajutises punktis. Tasuda saab kohapeal vaid
kaardimaksega, hind 52 €.
 Rongiga, laevaga Paldiskisse, autoga vm transpordivahendiga maismaad pidi – eelbroneeringu
alusel mõne meditsiiniteenuse osutaja juures, kes pakub tasulist koroonaviiruse testi, mille
kohta leiate infot SIIN. Testi hinnad jäävad olenevalt teenusepakkujast vahemikku 58-75 €.
EV isikukoodiga on testimine tasuta, välismaalastele tasuline- tasuda saab kohapeal kaardimaksega.
Lisainfo testimise kohta on leitav koroonatestimine.ee.
Teiseks testiks tuleb aeg broneerida tasulise koroonatesti tegija juures. Kontaktid on leitavad SIIN.
Soovituslik on helistada paar päeva varem (kuna testimisele võib olla järjekord), kuid aeg tuleks kirja
panna mitte varem kui 6. päevaks. NB! Testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik
saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.
Teatud juhtudel on töötajate grupi testimiseks võimalik kokku leppida osapooltele sobiv testimise
koht.
Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada piiriületaja deklaratsioon. Vaata
lähemalt SIIN.

2
Terviseameti soovitused hooajatöötajate majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks

Viimati muudetud 12.04.2021
Kõik ajakohaseimad juhised

Juhendid ja soovitused leiate:
Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid
Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale
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