
Kuidas HOIA rakendus töötab? 

 › HOIA annab sulle teada, kui oled olnud  
lähikontaktis koroonaviirusega nakatunuga.  
Lähi kontaktsena püsi võimalusel kodus,  
jälgi oma tervist ning vajadusel küsi pere- 
arstilt haigusleht.

 › HOIA kasutamine on lihtne ja mugav.  
Pärast rakenduse allalaadimist ja nupu  
„Tahan aidata” vajutamist ei pea rohkem midagi 
tegema. Rakendus töötab telefonis taustal.

 › HOIA on privaatne ja turvaline.  
Erinevate kasutajate telefonid vahetavad  
omavahel anonüümseid koode ning riik,  
äpi tootja, telefoni tootja ega ka keegi teine  
ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli.  
Kõik toimub sinu telefonis ning andmeid  
mujal ei talletata. 

 › Rakenduse kaudu saad teisi enda  
haigestumisest anonüümselt teavitada.

 › Koroonaviiruse eripära on see, et haigestunud 
inimene võib olla nakkusohtlik juba mitu  
päeva enne sümptomite tekkimist. Nii võid 
eneselegi teadmata viirust levitada ja hiljem 
on võimatu meenutada, kellega nakkusohtlikul 
perioodil bussis või kinos kõrvuti viibisid.

 › Telefonis taustal töötades registreerib äpp 
anonüümselt kõik kuni 2 meetri kaugusel  
vähemalt 15 minutit olnud teiste äpi kasutajate 
telefonide koodid. Kui hiljem mõni nende  
telefonide kasutajatest annab positiivse koroona- 
testi, saab ta end rakenduses nakatunuks  
märkida ja saata teavituse kõigile, kes nakkus- 
ohtlikul perioodil läheduses viibisid.

 › Mida rohkem inimesi kasutab HOIA rakendust, 
seda paremini aitab see piirata viiruse levikut.
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 › Mida pean tegema,  
kui kahtlustan kontakti 
nakatunuga?

 › Mida pean tegema, kui olen 
nakatunu lähikontaktne?

 › Mida pean tegema,  
kui mul on koroonaviirus?

 › Kuidas töötab HOIA rakendus?

Terviseameti 
juhised

Laadi alla: hoia.me 
HOIA rakendus teavitab sind, kui oled  
olnud lähikontaktis nakatunuga. Nakatumise  
korral saad HOIA kaudu anonüümselt  
teavitada teisi enda nakatumisest ja aidata 
nii viiruse levikut piirata.

Kahtlustad, et olid kontaktis 
nakatunuga? 

 › Kui kahtlustad kontakti koroonaviirusega 
nakatunuga, siis vähenda otsest suhtlust teiste 
inimestega ja võimalusel jää koju. Pea nõu 
perearstikeskusega.

 › Jälgi hoolikalt oma tervist.

 › Kui pead kindlasti kodust lahkuma, siis järgi  
kõiki ettevaatusabinõusid, sh kanna maski,  
pese ja desinfitseeri tihti käsi.

 › Kui oled olnud koroonaviirusega nakatunuga  
kaugelt kontaktis (nt samas kollektiivis nakatu- 
nuga, kuid mitte lähikontaktis), siis sa ei pea  
olema isolatsioonis, kuid pead piirama oma  
liikumisi ja lähikontakte ning võimalusel jääma  
koju. Kui pead kindlasti kodust lahkuma, siis  
kasuta kõiki ettevaatusabinõusid, sh kanna maski.

 › Mistahes haigussümptomite tekkimisel  
isoleeri end esimesel võimalusel, püsi kodus  
ja võta ühendust oma perearstiga. Koroona-  
viiruse sümptomiteks võivad lisaks köhale, 
kurguvalule, nohule ja pala vikule olla ka nt 
kõhulahtisus, väsimus, peavalu, maitse- ning 
haistmismeele muutused.

 › Nädalavahetuseti ja riigipühadel suunab  
testima perearsti nõuandeliin 1220.

 › Kui arst suunab sind testima, siis isoleeri  
end kuni negatiivse testitulemuse saamiseni.

 › Testima minekuks kasuta võimalusel isiklikku 
transpordivahendit, väldi ühistransporti.

 › Püsi kodus haigussümptomite möödumiseni.  
Vii kontaktid pereliikmetega minimaalseks,  
et neid mitte nakatada.

 › Hoia oma vaimset tervist. Liigu värskes õhus, söö 
tervislikult, maga piisavalt, suhtle oma lähedastega 
telefoni, skaibi või muu sidevahendi teel.

 › Laadi oma telefoni HOIA mobiilirakendus,  
mis teavitab sind, kui oled olnud  
lähikontaktis nakatunuga. 



Oled olnud koroonaviirusega 
nakatunuga lähikontaktis:  

 › Lähikontaktseks loetakse inimest, kes elab 
koroonaviirusega nakatunuga koos, on olnud 
nakatunuga/haigestunuga vahetus kehalises 
kontaktis (nt kätlemine, kallistamine); on kokku 
puutunud nakatunud/haigestunu hingamisteede 
eritistega (nt on peale köhitud, aevastatud) või 
on viibinud haigestunud inimesest kuni 2 meetri 
kaugusel vähemalt 15 minutit.

 › Lähikontaktsena pead jääma eneseisolatsiooni. 
Lähikontaktsetega omakorda kokku puutunud 
inimesed võivad jätkata tavaelu. Kui lähikontaktne 
siiski haigestub ja oled temaga igapäevaselt  
kokku puutunud, siis on soovitav samuti oma 
liikumisi ja kontakte piirata, kuni haigestunu  
on andnud negatiivse testi.

 › Terviseameti inspektor või kõnerobot võtab 
ühendust või saadab tekstsõnumi kõigile 
koroonapositiivse lähikontakt setele, nõustab 
ja annab juhiseid eneseisolatsiooniks. Lähi-
kontaktidest teavitab ka mobiilirakendus HOIA.

 › Lähikontakti selgumisel võta ühendust  
oma perearstikeskusega, kus antakse nõu  
ja vajadusel avatakse töövõimetusleht.

 › Püsi kodus ja jälgi oma tervist 14 päeva  
jooksul. Esimesed haigussümptomid tekivad 
tavaliselt 5.–6. päeval pärast lähikontakti.

 › Võimalusel proovi teistest pereliikmetest eralduda 
ning vältida ühistegevusi. Poodi või apteeki mine 
ainult äärmisel vajadusel, ja vaid haigussümptomite 
puudumisel. Kasuta kõiki ettevaatusabinõusid — 
kanna maski, hoia distantsi, järgi käte- ja hingamis- 
teede hügieeni.

 › Isolatsioonis viibides võid liikuda üksi vabas  
õhus, nt metsarajal, vältides kontakti teiste 
inimestega. Metsa rajale vm eraldatud kohta 
minekuks kasuta isiklikku transporti.

 › Kohtudes teiste inimestega, hoia distantsi.

 › Ka väiksema sümptomi ilmnemisel võta ühendust 
oma perearstiga, nädalavahetuseti või riigipühadel 
helista perearsti nõuandeliinile 1220.

 › Eneseisolatsiooni on võimalik lühendada  
ilma sümptomiteta lähikontaktsel 10. päeval  
tehtava testiga. 

 › Tulemuse saabumiseni püsi isolatsioonis. 
Lähikontaktsete testimist koordineerib  
Terviseamet. Info testimise kohta saad siis,  
kui Terviseamet sinuga ühendust võtab.

 › Kui test on tehtud mingil põhjusel varem  
kui 10. päeval pärast lähikontakti, siis peab 
isolatsioonis edasi püsima ka negatiivse  
testi korral. Liiga vara võetud analüüs võib  
olla valenegatiivne ning kodus püsimise  
kohustusest ei vabasta.

Oled koroonapositiivne 
(sümptomitega või mitte): 

 › Isoleeri end kohe teistest inimestest  
— jää kohe koju.

 › Kui elad koos teistega, vähenda otseseid  
kontakte teiste pereliikmetega (eriti riskigruppi 
kuuluvatega), eralda end neist eraldi tuppa või  
otsi alternatiivne majutuskoht.

 › Terviseamet võtab ühendust kõigi  
koroonapositiivsetega, nõustab ja annab  
juhiseid eneseisolatsiooniks. Kui nakatunuid  
on rohkem, võib kontakteerumine tava pärasest 
rohkem aega võtta. Kõnet oodates mõtle läbi  
vastused küsimustele, mida Terviseamet sinult 
epidemioloogilise uuringu tarbeks küsib.  
Vaata küsimusi: terviseamet.ee/kysimused

 › Teavita nakatumisest kindlasti perearsti  
— kõik nakatunud jäävad jälgimisele ning reeglina 
kontakteerutakse terviseseisundi hindamiseks 
kõikide inimestega paaripäevaste vahedega, 
vajadusel ka sagedamini.

 › Võimalusel lase kõik eluks vajalik kontakti- 
vabalt koju tuua. Kasuta kõiki ettevaatus- 
abinõusid, sh kanna maski ja hoia distantsi.

 › Tuuluta tube mitu korda päevas.

 › Kogu pealt suletavasse kilekotti ja viska 
olmeprügisse kõik viirusega potentsiaalselt 
saastunud jäätmed (nt taskurätid, maskid).

 › Pese sageli ja hoolikalt käsi, köhides või 
aevastades kata nina ja suu. Väldi kokkupuudet 
teiste pereliikmetega, nt ühiseid söömisi  
ja koos teleri vaatamist, vältimatul kokkupuutel  
kanna maski.

 › Puhasta katsutud pinnad ühisruumide  
kasutamise järel. Puhasta sageli kodus enim 
puudutatavaid pindu (nt ukselinke, lüliteid, pulte).

 › Ära jaga teiste pereliikmetega rätikuid, 
toidunõusid jm isiklikuks kasutuseks mõeldud 
vahendeid. Pese neid kuuma veega.

 › Enesetunde halvenedes võta ühendust oma  
perearstiga, nädalavahetuseti või riigipühadel 
helista perearsti nõuandeliinil 1220, hingamis- 
raskuste tekkimisel helista 112.

 › Püsi isolatsioonis, kuni arst on sind terveks 
tunnistanud. Tavaliselt lõpetavad arstid  
isolatsiooni, kui sümptomite tekkest on möödas  
10 päeva ja viimastest sümptomitest on  
möödunud vähemalt 72 tundi. Tervenemise 
kinnitamiseks kordustesti ei tehta ning arstid  
selle kohta tõendeid ei väljasta. Kui haigus  
möödub sümptomiteta, siis lõppeb isolatsioon 
tavaliselt 10 päeva pärast testi tegemist.

Pea meeles:

Pese käsi! Laadi alla HOIA 
mobiilirakendus!

Hoia distantsi!
Haigena  
ja lähikontaktsena  
püsi kodus!

Kanna maski!


