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Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 
(NETS)

Nakkushaigus – haigus või haigustunnusteta kandlusseisund, mis on 
põhjustatud nakkustekitaja sattumisest organismi ja mis levib või mille 
puhul on alust oletada levikut inimeselt inimesele või loomalt inimesele 
otseselt või kaudselt

Haiguspuhang – tavapärast haigestumise taset ületav ühise 
nakkusallika või levikufaktoriga seotud teatud ajavahemikus esinev 
nakkushaigusjuhtude arv.



NETS

• Nakkushaiguste tõrje – selliste tervisekaitseabinõude rakendamine, 
mis võimaldavad nakkushaige või nakkuskahtlase isiku varakult 
avastada ning teda uurida ja ravida, selgitada tema nakatumise 
põhjused ja viisid, tõkestada nakkushaiguse levikut ning vältida 
tervete nakatumist;

• Nakkushaiguste tõrje juhendid



§ 24. Tööandja kohustused nakkushaiguste tõrjel

• Tööandja on kohustatud:
1) looma tööaladel, kus on nakkushaigusesse nakatumise oht, 
töötajatele võimalikult nakkusohutud tööolud;
2) tagama nakkusohutusnõuete täitmise töötamiskohal;
3) tagama käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud tööalade 
töötajate immuniseerimise ja vajadusel ennetava ravi;
4) lubama töötajal nakkushaiguse või haiguskandluse avastamiseks 
käia tööajal terviseuuringul või vältimatu abi korras immuniseerimisel;
5) vältima haigustekitajate levikut toorme või valmistoodangu 
käitlemisel;
6) hoolitsema nakkusohtlike jäätmete kahjutustamise eest.



Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes 
alates 1.01.2017

Alates 01.01.2017 jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
seaduses (NETS) https://www.riigiteataja.ee/akt/104122015003 tervisekontrolli 
läbimise osas nakkushaiguste suhtes

• Tervisekontrolli (TK) nakkushaiguste suhtes teeb lisaks perearstile ka 
töötervishoiuarst

• Töötaja ei pea enam käima perioodilises ehk korrapärases TK-s nakkushaiguste 
suhtes, sh iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringul

• Muudatustega on ettenähtud: 

1) TK enne tööle asumist  
2) Täiendav TK

https://www.riigiteataja.ee/akt/104122015003


TK enne tööle asumist (NETS-is § 13 lg 1)

Kohustuslikud valdkonnad:

• 4) abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;

• 7) eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes 
osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad



Täiendava TK läbiviimine

• Täiendava TK vajaduse otsustab tööandja 

• Täiendava TK võib tööandja korraldada

1) kindlate juhtumite korral (sündmuspõhine lähenemine) või 

2) üldise ennetusmeetmena

• Vastavalt NETS § 24 lg 4 on tööandja kohustatud lubama töötajal 
nakkushaiguste või haiguskandluse avastamiseks käia terviseuuringul



1) Täiendav TK kindlate juhtumite korral - sündmuspõhine

- Tööandja selgitab välja töötaja või töötajad, keda on vaja suunata täiendavale TL 
nakkushaiguste suhtes kasutades riski- ehk sündmuspõhist lähenemist 

- Tööandja määrab võimalikud riskid, mis võivad põhjustada täiendava TK, sh:

• töökollektiivis ilmneb mõnel töötajal nakkushaigus või esineb nakkushaiguse 
levik 

• tööprotsesside käigus on toimunud nakkushaiguse levik
• kaebus nakkushaiguse esinemisest/kahtlusest

• tuvastatud haigustekitajaga saastunud toodang või haige loom

• järelevalve asutuse korraldusel



2) Täiendav TK kui üldine ennetusmeede  

- Tööandjal on õigus määrata asutusesiseselt ennetusmeetmena täiendava TK 
läbimise kord ning teha see kohustuslikuks kõikidele töötajatele

Näide: tööandja võib määrata TK läbimise sageduse ja tingimused (nt pärast 
puhkuselt naasmist, viibimist välismaal riskipiirkonnas, pikaajalist puudumist jm)



• Juhend perearstidele ja töötervishoiuarstidele avaldatud TA kodulehel 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf

• KKK TA kodulehel

http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/korduvad-kuesimused.html

Abimaterjalid

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf
http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/korduvad-kuesimused.html


Nakkuse ülekande- ehk levikuteed 

Kontaktnakkus ehk olmelevik

Nakatumiseks peab vastuvõtlik organism kokku puutuma haigustekitajaga. 
Kontakt võib olla otsene või kaudne.

Otsene - naha või limaskestade vahetu kokkupuude nakkusallikaga 

(käepuudutus, köhimine, aevastamine).

Kaudne - nakatumine nakkusallika poolt saastatud esemete vahendusel 

(N: käterätikud, meditsiinilised instrumendid). Pedikuloos, sügelised.



Õhk-piisklevik

Õhu kaudu kanduvad edasi õhk-piisk- või õhk-tolmnakkused. 
Haigustekitajad satuvad õhku süljepiiskadega köhimisel, kõnelemisel või 
aevastamisel. 

Õhk-tolmnakkusena saavad levida need mikroobid, mis on vastupidavad 
kuivamisele. Nad kinnituvad väikestele tolmukübemetele. Need hõljuvad 
õhus ja satuvad hiljem teiste inimeste hingamisteedesse.



Alimentaarne

• Vesi. Infektsiooni võib põhjustada haiglas kasutatava vee 
infitseerumine. Võimalused selleks on minimaalsed. Vee vahendusel 
levivad rohkem soolenakkused (sh shigelloos, A-viirushepatiit).

• Toiduained. Toiduained saastuvad väga mitmel viisil. Mikroobid 
võivad pärineda kokkadelt, lõikelaudadelt, närilistelt või kärbestelt. 
On võimalik, et toiduks tarvitatakse haige looma liha või saadusi 
(piim). Toiduainete kaudu levivad soolenakkused (sh salmonelloos, 
kampülobakterenteriit).



Vere kaudu

Saastunud meditsiiniline instrumentaarium. Nende vahendusel võib 
edasi kanda vere kaudu levivaid nakkushaigusi (B-, C-viirushepatiit, HIV)

Nakatumine elusate ülekandjate vahendusel ehk transmissiivne -
siirutamine – nakkuse ülekanne verd imevate putukate vahendusel. 
Elusateks nakkuse edasikandjateks on putukad (kirp, kärbes, hallasääsk, 
puuk). Hoolekandeasutustes arvesse ei tule.



Puhangute arv aastate lõikes
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Puhangutes haigestunute % 100 000 elaniku    
kohta  
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§ 6. Tervishoiutöötaja ülesanded 
nakkushaiguste ennetamisel ja tõrjel

5) teavitab registreerimisele kuuluvate nakkushaigusjuhtude korral 
Terviseametit nakkushaiguskahtlusest, haiguse diagnoosimisest, haige 
nakatumise asjaoludest ja laboriuuringute tulemustest käesoleva 
seaduse §-s 21 sätestatud korras;
6) teeb nakkushaigele või tema seaduslikule esindajale teatavaks 

haiguse nakkusohtlikkuse, haiguse leviku teed, haiguse ravimata 
jätmise tagajärjed ja haigele seaduse alusel kohaldatavad piirangud, 
annab juhiseid nakkuse leviku vältimiseks ning teeb edastatud teabe 
kohta sissekande ravidokumenti;



Hooldekodudes registreeritud puhangud
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§ 22. Nakkushaiguste tõrje nõuded

• (1) Nakkushaiguste tõrje nõuetes nähakse ette nakkushaiguste tõrje 
ja epideemilise leviku tõkestamise juhised.

• (2) Nakkushaiguste tõrje nõudeid on kohustatud täitma 
tervishoiutöötaja, tervisekaitseametnik, nakkushaiguse levialal viibiv 
isik ja teised oma tööülesannete tõttu nakkushaiguste tõrjega seotud 
isikud.

• (3) Nakkushaiguste tõrje nõuded kehtestatakse valdkonna eest 
vastutava ministri määrusega nr 123 (Nakkushaiguste tõrje nõuded,

vastu võetud 31.10.2003).

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=104122015003&id=641100


Uuring: nakkusohutuse juhendite olemasolu

0%

50%

100%

157

65%

90%

69%

Nakkushaigete käsitlemine Käte hügieen Nakkusohtlike jäätmete käitlemine



Uuring: isikukaitsevahendite olemasolu
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NETS

§ 21. Teabe edastamine

• (1) Tervishoiuteenuse osutaja edastab nakkushaiguskahtluse ja haiguse 
diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teavet 
Terviseametile käesoleva seadusega kehtestatud alusel ja korras.

• (2) Toidumürgituse ja haiguse kiire leviku kahtlusest või haiguse kiirest 
levimisest teatab tervishoiuteenuse osutaja viivitamata Terviseametile.

• Teave nakkushaiguskahtluse või nakkushaiguse diagnoosimise kohta 
edastatakse vajadusel koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega
(VV määrus nr 134).



Uuring: rühmaviilistest haigestumistest teavitamine
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Uuring: nakkushaiguste leviku tõkestamine

• Isolatsioon 41%

• Isolatsiooni võimalus puudub 54%

• Kohortimise põhimõte 

• Külastamise piiramine 92%



Uuring: vaktsineerimine

• Töötajate vaktsineerimine gripi vastu 7% vastanud hoolekandeasutustest

• Ühes asutuses! vaktsineeritakse kõiki hoolealuseid

TA ettepanek: lisada teenuste nimekirja iga-aastane tasuta gripi vastu 
vaktsineerimine



Uuring: meditsiiniseadmete dekontamineerimine

• Peale nakkushaige teenindamist 91%

• Kohene desinfektsioon 87%

• Päeva lõpus 4%

• Puhasstusteenindaja ülesanne 14%



Uuring: nakkushaige pesu käitlemine
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Uuring: nakkusohtlike jäätmete käitlemine
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Kokkuvõte:

• Nakkushaiguste ennetuse ja tõrje vajalikkus hooldekodudes. 

• Probleemi teadvustamine.

• Nakkushaiguste ennetuse ja tõrje juhendid. Konkreetne, kõigile 
arusaadav sisu peab olema tuttav igale hooldekodus töötavale isikule.

• IKV vahendite kasutamise sihipärasus. Protseduuride määratlemine 
(millal üht või teist isikukaitsevahendit kasutatakse ning missugusel 
juhul)? Kasutamise kordsus. 

• Dekontamineerimise/utiliseerimise protsess.



Nakkushaiguste ennetuse ja tõrje juhendid

• Nakkushaige määratlemine

• Nakkushaigest teavitamine

• Nakkushaiguste ennetamine (personal, patsiendid/kliendid)

• Tõrjemeetmed vastavalt haigustekitajale (määrus 123)

• Isolatsioon

• Isikukaitsevahendid

• Käte hügieen

• Meditsiiniliste seadmete dekontaminatsioon

• Desinfektsioon

• Jäätmekäitlus



Gripi hooaja hindamise indikaatorid

• Hooaja intensiivsuse hindamiseks kasutatakse gripi ja ÄRH-i haigestumust 
vanusrühmade järgi, gripiviiruste osakaalu ringlevate viiruste hulgas 
(etioloogiline struktuur) ning gripiviiruse virulentsust.

• Hooaja raskusastme hindamiseks kasutatakse hospitaliseerimiste, 
intensiivravi vajanute ja surmajuhtude arvu. 



2016/2017 gripihooaja iseärasused: 

• Grippi haigestumuse tõusu  varasem algus;

• Suhteliselt väike ambulatoorsete pöördumiste arv;

• Madal laste osakaal ÄRH-ide ja grippi haigestunute seas;

• Ringluses oli ainult üks gripiviirus - A -gripiviiruse alatüüp (H3);

• Kõrgeim hospitaliseeritute arv (1400), sh intensiivravi vajanute kõrge 
osakaal (105).



Hospitaliseeritute, intensiivravi vajanute ja 
surnute osakaal vanusgruppide  järgi 
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Fataalsed gripijuhud 

• Gripi tõttu suri 45 inimest vanuses 7 k. kuni 95, vanemaealised 
moodustasid üle 90%

• Kõik kuulusid riskirühmadesse, neist 27% (12 inimest) jõudsid haiglatesse 
üliraskes seisundis

• Ükski polnud vaktsineeritud

• 39,5 % ehk 17 inimest olid hooldekodudest 

• 5  (11,6%) surnud patsiendi puhul võib oletada haiglasisest nakkust

• 43-st patsiendist sai gripiviirusevastast ravi 48 tunni jooksul 25 (58%) 
patsienti, 4 ei saanud antiviraaalset ravi ning 14 sai alates 3 päevast kuni 
10 päevani

• Keskmine intensiivravi kestus oli 9 päeva (piirid 1 päev – 34  päeva)



§ 28. Nakkushaiguste epideemilise leviku 
tõkestamine

• (1) Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab 
Terviseamet talle laekuvate epidemioloogiliste, laboratoorsete ja 
kliiniliste andmete alusel.

• (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib 
maavanem, vallavanem või linnapea Terviseameti direktori 
ettepanekul:
1) ajutiselt sulgeda koole ning laste- ja hoolekandeasutusi;
2) nõuda desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse 

korraldamist;
3) nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist.

• (3) Laste- või hoolekandeasutuse juht võib ajutiselt sulgeda tema 
poolt juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseameti direktoriga.



Tänan tähelepanu eest!


