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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. 

 

 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 ööpäevaringselt vähemalt +65 ºC soe vesi. 

 Tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus. 

 

 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. 

 

 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/širmid 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. 

 

Ruumide puhtus ja ventilatsioon 

Majutustingimused 

Üldtingimused 

Terviseameti soovitused hooajatöötajate 
majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
http://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
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 Tööandjal tuleb informeerida töötajaid riigis kehtestatud COVID-19 haiguse levikuga seotud nõuetest 

ja soovitustest (www.kriis.ee ; https://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“. 

 

 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19.08.2020.a. korraldusest nr 282 "COVID-19 haiguse leviku 

tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste 

korraldamise piirangud" tuleb kolmandatest riikidest, kus on viimase 14 päeva uute juhtude 

juurdekasv suurem kui 16 juhtu 100 000 in kohta, pärit inimesi testida SARS-CoV-2 suhtes kahel korral, 

millest üks tehakse Eestisse saabumisel ja teine mitte varem kui siinviibimise 10. päeval. 

 Testimiseks on võimalik pöörduda erinevate tervishoiuteenuse osutajate poole, kes pakuvad 

koroonaviiruse tasulise testimise võimalust tööandjatele (näiteks Medicum, Synlab, Confido, Corrigo, 

Qvalitas, Fertilitas jt). 

 Teenuse osutaja korraldab testimise oma vastuvõtu või testimispunktides. Teatud juhtudel on 

töötajate grupi testimiseks võimalik kokku leppida osapooltele sobiv testimise koht. 

 Ühe testi hind on ca 80 eurot, kuid võib sõltuvalt teenuse osutajast mõnevõrra erineda. Hindadega on 

täpsemalt võimalik tutvuda teenuse osutajate kodulehtedel. 

 

Juhendid ja soovitused leiate: 

Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid 

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale 

Tööandja 

Hooajatöötajate testimine SARS-CoV-2 suhtes 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/haigestumine
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

