Üldreegel on, et Eestisse sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsioon. Seda on võimalik
lühendada või vältida järgmiste peamiste erisuste kaudu:
1) Eneseisolatsioonis ei pea olema isikud, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa
majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese
100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Nendeks riikideks on perioodil 15.21.02.2021: Bulgaaria, Island, Kreeka, Norra, Soome ja Taani. Välisministeerium
uuendab riikide infot igal reedel.
2) Eneseisolatsioonis ei pea olema haiguse tunnusteta isik, kes on järjest viimase 10 päeva
jooksul viibinud Eesti, Leedu või Läti territooriumil ning saabunud Leedust või Lätist
Eestisse, juhtudel kui:
a. isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse
testi, mille tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata
Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse
testitulemuse teadasaamiseni peab püsima eneseisolatsioonis;
b. isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine (seal hulgas treenimine ja
võistlemine), õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused
või transiit. Nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole ka koroonaviiruse
testimise kohustust.
3) Eneseisolatsioonis ei pea olema isik, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti
poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud (kaasa arvatud
Suurbritanniast ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujad). Info tõendite kohta on siin:
https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov;
4) Eneseisolatsioonis ei pea olema isik, kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase

vaktsineerimise ja vaktsineerimise kuuri lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem
kui kuus kuud (Suurbritanniast ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujad). Info tõendite
kohta on siin: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov
5) Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui isik on teinud kuni 72 tundi enne
Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt Eestisse
saabumist testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne ja isik on teinud Eestisse
saabumise järel mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist teise testi
ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne või kui arst on tunnistanud isiku
nakkusohutuks;
6) Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui isik, kes ei ole teinud kuni 72
tundi enne Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt
Eestisse saabumist testi, on teinud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ning selle
testi tulemus on olnud negatiivne ja isik on teinud teise testi mitte varem kui kuuendal
päeval pärast esimese testi tegemist ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne
või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks.
7) Eneseisolatsiooni ajal võib elu- või viibimiskohast Euroopa Liidust, Euroopa
majanduspiirkonnast või Schengeni alalt Eestisse saabunud isik, kellel puuduvad
COVID-19 haigusnähud lahkuda järgmistel asjaoludel, järgides kõiki võimalikke
meetmeid nakkushaiguse leviku tõkestamiseks:

a. kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või
püsivast viibimiskohast lahkumiseks;
b. kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja
suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava
hädajuhtumi korral;
c. kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi
tööandja otsusel ja on teinud kuni 72 tundi enne riiki saabumist või riiki
saabumise järel vähemalt ühe testi, mille tulemus on negatiivne v.a juhul
kui isik saabunud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist;
d. osaleb vältimatul perekondlikul sündmusel ja on teinud kuni 72 tundi enne riiki
saabumist või riiki saabumise järel vähemalt ühe testi, mille tulemus on
negatiivne;
e. kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks
hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;
f. kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega;
g. kui ta on allkirjastanud kinnituse (piiriületaja deklaratsioon) eelnimetatud
nõuete täitmise kohustuse kohta.
8) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabuja peab kuni 72 tundi enne
Eestisse saabumist olema teinud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARSCoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne ja kui ta ei ole seda teinud, peab ta viivitamata
Eestisse saabumise järel testi tegema. Samuti rakendub neist riikidest saabujatele 10päevane eneseisolatsiooni kohustus. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on
olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik
lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval
pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.
9) Isik, kes on kolmanda riigi sportlane, treener ja võistkonna liige, kellel on töösuhe
Eesti meistriliigas osaleva sportmängu klubiga või kes on seotud Eesti koondise
tasemel sportlase igapäevase treeningtegevusega või kes osaleb sportlasena või
sportlase meeskonna liikmena rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt
seotud eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega, võib täita edasilükkamatuid ja
vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel, kui ta on teinud riiki saabumise järel
vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille
tulemus on negatiivne (ei kohaldata Suurbritanniast ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist
saabujatele).
10) Kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA) saabuvad spordiga seotud
isikud, kes ületavad välispiiri saavad seda teha seoses oma tööülesande täitmisega (seal
hulgas sportimine ja treenimine). Oluline on riik, kus isik saabub, mitte isiku
kodakondsus. Selleks on vajalik omada infot, kes on nende isikute kutsuja. Info
kolmandatest riikidest saabuvate spordiga seotud isikutest tuleb edastada vähemalt
kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Tago Trei
(tago.trei@ppa.ee). Esitada tuleb ainult konkreetselt palutud info. Edastada tuleb
järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number;
kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise
koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Politsei- ja Piirivalveametile ei ole vaja esitada
infot, kui spordiga seotud isikud tulevad EL riikidest, kuna sisepiiridel ei ole
piirikontroll taastatud ja isikute piiriületus on lubatud. Samuti ei ole vaja edastada infot
eestlaste saabumistest.

