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COVID-19 andmed seisuga 28.06.2021 

 

Ajavahemikul 26.02.2020–28.06.2021 registreeriti 130 983 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9855,9. 

 

Seisuga 28.06.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 33,6 (seisuga 

21.06.2021 oli 49,8). Haigestumus on langustrendis.  

 

25. nädala jooksul lisandus 165 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv 

vähenes 41,5% võrra, kuid oluline on arvestada, et 25. nädalal oli pühade tõttu ka madalam 

testimise aktiivsus.  

 

25. nädalal tehti 18 569 testi (1406 testi 100 000 el. kohta), mida on 28,0% võrra vähem kui 24. 

nädalal. 0,9% testidest osutusid positiivseks (24. nädalal 1,1%; langus ~18,2%). Kõrgeim 

positiivsete testide osakaal on täheldatud Raplamaal (2,5%). Teistes maakondades on 

positiivsete testide % alla ECDC soovitusliku 3% piirmäära. 

 

Vanusrühmade järgi oli kõrgeim positiivsete testide osakaal eakate seas: vanusrühmades 80–84 

a (2,2%), 75-79 a (1,6%), 65–69 a (1,5%) ja üle 85 a (1,4%). 

 

Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on madal.  
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Prognoos  

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja on üle-eestiliselt 0,67 (eelmisel nädalal oli R 

0,79). Võrreldes eelmise nädalaga on nakatamiskordaja langenud.   

 

 
 

 

δ tüve osakaalu kasv ei ole seni haigestumise kasvu põhjustanud. Senise langustrendi jätkudes 

on ootuspärane näha juuli keskel ca 30 nakatunuga päevasid. Küll aga ei ole veel võimalik 

täielikult hinnata jaanipäevast tingitud mõjusid haigestumisele.   

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

lllllllll öö  

Haigestumine maakonniti 

25. nädalal oli haigestumine kõikides maakondades valdavalt langustrendis. Tõus esines vaid 

Järvamaal, kuid ka sinna laekus nädala jooksul rahvastikuregistri järgi vaid 1 nakatunu.  

 

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Raplamaa (69,1/100 000 in kohta), Ida-Virumaal 

(65,5/ 100 0000 kohta) ja Läänemaa (39,1/100 000 in kohta), kuid ka neis maakondades on 

haigestumus langustrendis.  
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Haigete vanuseline jaotus   

25. nädalal võrreldes eelmise nädalaga vähenes haigete arv kõikides vanusrümades. 

Haigestunute arvu langus oli suurim laste seas vanusrühmades 0–4 a (-100%) ja 5–9 a (-89%) 

ning vanusrühmas 70-74 a (-58%).  

 

 

COVID-19 haigete jagunemine vanusrühmade kaupa, 24.–25. nädal 2021. a 
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Nakatumispaigad 
25. nädalal analüüsitud 145 haigusjuhtu (88% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud 

andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 33,4% juhtudest (24. nädalal 27%). Alates 2020. a 

49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust.  

 

25. nädalal  said nakkuse välismaal 29,7%, perekonnast 20,7%, tööl 2%, tervishoiuasutuses 

3,4% juhtudest.    

 

Võrreldes 24. nädalaga nakatumispaikade muster on muutunud. Suurenes nakatumine 

välismaal (12,5%→29,7%), tervishoiuasutustes (1,0%→3,4%) ning teadmata 

nakatumiskohaga juhtude osakaal (27%→33,4%). Vähenes juhtumite osakaal nakatumisega 

perekonnas (35,8%→20,7%), tööl (8,5%→2%) ja  tutvusringkonnas  (4,4%→2%).  

 

Viimase 14-päeva (24.–25. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas  

30,4% juhtudest (23.–24. nädalad oli 31,1%). 

 

 

Reisimine 

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 12579 inimest (24. nädalal 10962), kes olid täitnud piiriületaja 

ankeedi:  

Venemaalt  – 1580 inimest (24. nädalal 1349), 

Türgist  – 1379 inimest (24. nädalal 1002),  

Lätist    – 1279 inimest (24. nädal 716),  

Kreeka  – 906 inimest (24. nädal 745), 

Saksamaa   – 864 inimest (24. nädal 681). 

 

 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

25. nädalal registreeriti 49 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 29,7% juhtude 

üldarvust. 25. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 10 riigis. Kõige rohkem 

haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaale (32), neist 4 juhtu on seotud osalemisega  

jalgpalli EM üritustel. 
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Riik                                                               Arv Riik                Arv 

Venemaa 32 Hispaania 1 

Rootsi 4 Holland 1 

Soome 4 Kasahstan 1 

Gruusia 2 India 1 

Läti 2 Ukraina 1 

 

Sekveneerimine (esialgsed andmed) 

28.06.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 7360 proovi ning on tuvastatud: 

-  5216 α mutatsiooniga viirustüve; 

- 67 β mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sisse toodud juhtu; 2 juhtu osutasid edasise 

sekveneerimise käigus γ tüveks. 

- 9 γ mutatsiooniga tüvi.  

- 159 δ mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja 158 B.1.617.2); 

 

25. nädalal kinnitati sekveneerimise käigus 47 δ tüve, neist 3 sisse toodud ja 44 kohalikku juhtu. 

Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljud Eestis tuvastatud δ tüvega nakatunute viiruse 

geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Peterburis leviva tüvega. Sellelt saab järeldada, et 

Eestis tuvastatud nakatunud on otseselt või kaudselt seotud Venemaal reisimisega.   

Genotüpeerimise tulemusel on Synlabi andmetel perioodil 01.06.2021–27.06.2021 tuvastatud 

kokku 239 δ tüvele iseloomulikku juhtu. Neist 45 tuvastati perioodil 21.06–27.06.  

 

δ tüve osakaal on jätkuvalt kasvutrendis, kuid see on olnud oodatust aeglasem. Viimasest võib 

järeldada, et senine seire ja kontroll δ tüvega nakatunute üle on olnud tõhus. Synlabi andmetel 

on δ tüvele viitavate proovide osakaal kasvanud 7% (22 nädala seisuga) kuni 33%-ni (25. nädala 

seisuga). 
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Haigussümptomid 

25. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 73,9% ja ilma sümptomiteta 26,1% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 138 haigusjuhtu). 24. nädalal oli haigusjuhte vastavalt 

88,7% ja 11,3%. Suurenes asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal. 

  

Hospitaliseerimised 

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 

30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727). 

 

Seisuga 28.06.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9034 haiget, neist 7745 (85,7%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 28.06.2021 viibib haiglaravil 34 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 5 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 4. 

 

25. nädalal hospitaliseeriti 24 inimest (võrreldes 24. nädalaga vähenes 40,% võrra). 25. nädalal 

tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 29,4% (24. nädalal 24,1%, 

osakaal suurenes).   

 

Seisuga 28.06.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67,5 aastat 

(21.06.2021. a oli 64,8, suurenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 76,5% 

(21.06.2021. a oli 65,4%, suurenes). 

 

 
 

Erinevalt varasemast perioodist kasvas 25. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt üle 60-

aastaste osakaal. Samal ajal vähenes hospitaliseeritute hulgas noorte ja keskealiste osakaal.  
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Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 436 patsienti (4,8% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 21.06.2021 on juhitaval hingamisel 4 

patsienti, keskmine vanus on 54,5 aastat (21.06.2021. a oli 62,3 aastat, vähenes), kolm meest, 

üks naine. 

 

 

Surmaga on lõppenud 1 269 haigusjuhtu ehk 0,97% COVID-19 juhtudest (seisuga 

28.06.2021). 

25. nädalal suri üks inimene vanuses 58 a.  

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) –  vähem  kui 1 (0,14). 

 

Surmajuhud nädalate kaupa (surmakuupäeva järgi) ja võrdlus eelmise nädalaga: 

2021. a nädal  Surmajuhud  Võrdlus eelmise nädalaga (%) 

1 34 - 12,8 

2 48 + 41,2 

3 47 - 2,1 

4 42 - 10,6 

5 43 + 2,3 

6 36 -16,2 

7 39 + 8,3 

8 60 +53,8 

9 66 +10 

10 59 -10,6 

11 70 +18,6 

12 82 +17,1 
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Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,9% juhtudest. 80,1% surmaga lõppenud 

juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a, 

keskmine vanus on 78,1 a. Mehi oli 661 (52,1%), naisi 608 (47,9%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (23% üldarvust). 1 254 

isikut suri haiglas (98,8%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.  

 

Haigestumine hooldekodudes 

Hoolekandeasutuses ei haigestunud eelmisel nädalal ühtegi inimest. Samuti ei vajanud ükski 

hoolekande asutuse klient COVID-19 haiguse tõttu hospitaliseerimist. Surmaga lõppenud juhte 

hoolekandeasutustes eelmisel nädalal ei olnud.  

23. nädalal (seisuga 13.06) aktiivseid koldeid hoolekandeasutustes ei ole. 

 

Vaktsineerimine 

28. juuni 2021.a kl. 7.00 seisuga on Eestis vaktsineeritud: 

• Vähemalt üks kord vaktsineeritud 553 388 inimest ( 40,96% elanikkonnast); 

• Pooleli oleva vaktsineerimisega 130 443 inimest; 

• Täielikult vaktsineeritud 422 945 inimest ( 30% elanikkonnast); 

• Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 50,8%, sh 70- aastaste ja vanemate 

hõlmatus – 67,3% 

Manustatud dooside koguarv on 931 281. 

 

Täielikult vaktsineeritute seas on 21.06. seisuga haigestunud COVID-19-sse 600 inimest ehk 

0,15 % kõikidest vaktsineeritutest, neist: 

• Comirnaty – 530 ehk 0,21% (haigestusid 7 päeva pärast vaktsineerimiskuuri 

lõpetamist) 

• Vaxzevria – 68 ehk 0,06% (haigestusid 15 päeva pärast vaktsineerimiskuuri 

lõpetamist) 

• Moderna – 9 ehk 0,02% (haigestusid 14 päeva pärast vaktsineerimiskuuri 

lõpetamist) 

• Janssen – 3 ehk 0,02% (haigestusid 14 päeva pärast vaktsineerimiskuuri 

lõpetamist) 

neist olid hospitaliseeritud:  
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• Comirnaty – 74 ehk 0,03% 

• Vaxzevria – 3 ehk 0,00% 

• Moderna 4 ehk 0,01% 

Infoallikas: TIS 
 

 


