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COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISE EDENDAMISELE SUUNATUD KAMPAANIA 

LÄBIVIIMISE JUHEND 

HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

Ajavahemikul 26.02.2020–14.09.2021 registreeriti Eestis 147 357 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu. Kokku on haiglaravi vajanud 9 688 ja surnud 1 313 koroonaviirusega nakatunud 

inimest. Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 471 patsienti (4,9% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku 

kohta on 413,55. Viimase nädala genotüpeerimise andmetel on Delta tüve osakaal 100% ning 

haigestumine on  kasvanud mõnedes vanusrühmades. Endiselt on enim haigestunuid 

tööealise, sotsiaalselt  aktiivse elanikkonna hulgas vanuses 20-59-aastast, moodustades 66% 

kõikidest  haigusjuhtudest. Samuti kasvas haigestumine vanusrühmas 80+ ca 8% võrra. 

Maailmas jätkub COVID-19 pandeemia. Laialdane viiruse levik ja piiratud vaktsiinide  

kättesaadavus on riskifaktoriteks uute tüvede tekkeks ning haigestumise ja suremuse  

suurenemiseks nii Eestis kui teistes riikides. 

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid Eestis on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib  

COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- 

ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning  

kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist. 

Seisuga 14.09.2021 on Eestis vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 741 877 inimest ja 

lõpetatud  vaktsineerimisega on 661 311 inimest. Eesti elanikkonnas hõlmatus vähemalt ühe 

doosiga on  seejuures 55,82% ja lõpetatud vaktsineerimisega 49,76%. Täiskasvanud 

elanikkonnas on hõlmatus vähemalt ühe doosiga 65,57% ja üle 60-aastastel 71,77%. 

Piirkondlikult kõrgeim hõlmatus vaktsineerimisega täiskasvanutel on saartel, Tartumaal, 

Viljandimaal ja  Jõgevamaal, kõige madalam on hõlmatus vaktsineerimisega Võrumaal ja Ida-

Virumaal. 

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaaniad on efektiivne viis  

vaktsineerimistempo suurendamiseks ja kõrge hõlmatuse saavutamiseks elanikkonna 

vaktsineerimisel. COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaaniad on 

hetkeolukorras igati põhjendatud. 

JUHENDI EESMÄRK 

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaania juhend määratleb kampaania  

kooskõlastamise korralduse, sihtrühmad, kellele kampaaniat korraldatakse ning meetmed,  

mida kampaania käigus on lubatud rakendada. 

Juhend on koostatud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Terviseameti koostöös COVID-19  

haiguse ennetamiseks riiklikult soovitatud vaktsiinidega vaktsineerimise edendamise  

kampaaniate läbiviimiseks ja kooskõlastamiseks lähtudes ravimiseaduse § 84 lõikest 10.  

Koostamisel on arvesse võetud Eestis valitsevat epidemioloogilist olukorda ning asjaolu, et  

vaktsineerituse suurendamiseks kavandatud meetmed on ammendumas. 



                                                                                                                                                                  14.09.2021 

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaania juhendite koostamisel on  

arvestatud Sotsiaalministeeriumi seatud eesmärkidega 2021 II poolaastaks.1 

Käesolev juhend kuulub kohaldamisele ainult üldsusele suunatud COVID-19 vastase 

vaktsineerimise edendamise kampaaniate puhul.    

Käesolev juhend ei kohaldu tööandjate tegevusele oma töötajate motiveerimiseks COVID-19 

vastase vaktsineerimise soodustamiseks.  

KAMPAANIA TINGIMUSED 

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaania läbiviimisel on nõutav  

vaktsineerimise kohta igakülgse ja tasakaalustatud teabe levitamine.  

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaania peab sisaldama üleskutset lugeda  

hoolikalt vaktsiini pakendi infolehte ning ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidada nõu arsti või  

apteekriga. 

COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise meetmena kasutatavad kingitused ei tohi  

mõjutada inimese tervisealaseid valikud – selline põhimõte kehtib kliinilistes uuringutes,  

doonorluses kui meditsiinis üldiselt. Seetõttu on lubatud vaktsineerimise edendamisele 

suunatud kampaania raames pakkuda väikeses väärtuses sümboolseid kingitusi. 

KAMPAANIA KOOSKÕLASTAMINE 

Ravimiametit ja Terviseametit tuleb COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise  

kampaaniast teavitada. Teavituses tuleb esitada kampaania kirjeldus (mida teha kavatsetakse,  

millisel sihtrühmal, milliseid teavituskanaleid kasutatakse) ning kinnitus, et kampaania vastab  

käesolevas juhendis toodud tingimustele. Sel juhul loetakse kampaania kooskõlastatuks. 

Teavitus palun saata: 

- Ravimiamet, info@ravimiamet.ee  (täiendav teave telefonil 737 4140) 

- Terviseamet, info@terviseamet.ee  (täiendav teave telefonil 794 3500) 

 

Enne käesoleva juhendi avalikustamist alustatud kampaaniad viiakse lõpuni kampaaniale  

kehtinud tingimustel kuni 30. septembrini 2021.  

Käesolev juhend kehtib kuni 31. detsembrini 2021. 

 

 

 
1 Sotsiaalministeerium. 28.07.2021. „COVID-19 vastane vaktsineerimine. 2021 II poolaasta eesmärgid,  
põhimõtted ja revaktsineerimise stsenaariumid“ - https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-
files/covid 19_vaktsineerimine_uuendus_280721_0.pdf, 06.09.2021. 
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