
Seletuskirja lisa 

 

Rakendusaktide kavandid 

 

KAVAND 1 

 

 

VABARIIGI VALITSUS 

 

MÄÄRUS 

 

 

 

COVID-19 levikust tingitud meetmed, piirangud ja nõuded 

 

 

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 281 lõigete 3-7 alusel. 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

(1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 levikust tingitud meetmed, piirangud ja nõuded 

isikutele, tegevustele ja tegevuskohtadele.  

 

(2) Määrusega kehtestatakse erandid isikutele, tegevustele ja tegevuskohtadele, millele ei 

kohaldata meetmeid, piiranguid ja nõudeid.  

 

§ 2. Määruses kasutatavad mõisted 

 

(1) Määruse tähenduses on vaktsineeritud isikuks … 

  

(2) Määruse tähenduses on vaktsineerituga võrdustatud isikuks… 

 

(3) Määruse tähenduses on tegevuse eest vastutavaks isikuks…  

 

(4) Määruse tähenduses on hajutatuseks …. 

 

(5) Määruse tähenduses on mask … 

 

§ 3. Piiratavad tegevused ja tegevuskohad 

 

Tegevused ja tegevuskohad, millele meetmed, piirangud ja nõuded kohalduvad: 

1) sportimine, spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused, treenimine, noorsootöö, 

huvitegevus; 

2) huviharidus, täiendkoolitus ja täiendõpe;  

3) avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad;  

4) avalikud koosolekud, avalikud üritused, konverentsid, teatrietendused, muuseumid, 

näituseasutused, kontserdid ja kinoseansid, meelelahutusteenuse osutamine, ruumide rentimine 

või üürimine tasu eest või tasuta kolmandatele isikutele tegevuse või ürituse läbiviimiseks; 

5) avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused;  



6) toitlustusettevõtte müügi- või teenindusala;  

8) kaupluse müügisaal, kaubandusettevõtte üldkasutatav ruum ja teenuse osutaja teenindusala. 

 

§ 4. Erandid piiratavatele tegevustele ja tegevuskohtadele 

 

(1) Paragrahvis 3 punktis 1 nimetatud tegevustele kehtestatud meetmed, piirangud ja nõuded ei 

kohaldu puuetega isikute tegevusele, riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevusele 

ning isikutele, kelle sportmängu meistriliiga klubi või spordialaliit on spordi- või 

treeningkeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide 

maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud. 

 

(2) Paragrahvis 3 punktis 2 nimetatud tegevustele ei kehti meetmed, piirangud ja nõuded, kui 

tegemist on täienduskoolituse ja sellega seotud eksamiga, mis on vajalik kvalifikatsiooni 

omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse pikendamiseks. 

 

(3) Paragrahvis 3 punktis 6 nimetatud tegevuskohtades ei kehti meetmed, piirangud ja nõuded, 

kui kliendid viibivad ja liiguvad toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal toidu kaasa 

ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks või siseriiklikul reisijateveol kasutatava 

parvlaeva pardal või kui toitlustusteenust osutatakse seoses matusetalitusega, mis ei ole avalik, 

ning rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal asuvale toitlustusettevõtte müügi- või 

teenindussaalile, rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid 

asuvale toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalile, rahvusvahelist laevaliini teenindava 

aluse pardal asuvale toitlustusettevõtte müügi- ja teenindusalale ning rahvusvahelisel 

reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal. 

 

§ 5. Avalikus siseruumis viibimine ja liikumine  

 

(1) Avalikus siseruumis võivad isikud viibida ja liikuda hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva 

või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik 

tagada.  

 

(2) Avalikus siseruumis on isikul kohustus kanda kaitsemaski.  

 

(3) Avalikes siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja 

desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

 

§ 6. Avaliku siseruumi mahupiirang 

 

Tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia, kui osalejate arv samal ajal ühes päevas ei 

ületa avalikus siseruumis sisetingimustes X000 ja välistingimustes X000 isikut.  

 

§ 7. Erandid avalikus siseruumis viibimisele ja liikumisele 

 

(1) Paragrahvi 5 lõiget 2 ei kohaldata, kui: 

1) isik on alla 12-aastane;  

2) kaitsemaski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning isik esitab nimetatud asjaolu 

kohta tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja;   

3) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja 

rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need 



nõuded täitnud;  

4) maski kandmine ei ole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. 

 

(2) Isik võib käesolevas lõikes nimetatud tingimustel paragrahvis 3 nimetatud tegevuses osaleda 

või tegevuskohas viibida, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 

1) isik on alla 12 aasta vanune; 

2) ta on 12 kuni 18-aastane (kaasa arvatud), kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, 

tal puuduvad haiguse tunnused ja ta võtab osa üksnes paragrahvi 3 lõikes 1 loetletud 

tegevustest. Samuti kohaldatakse käesolevas punktis sätestatut isikule, kes saab 2021/2022. 

õppeaasta kestel 19-aastaseks. Käesolevas punktis sätestatud tingimusi kohaldatakse ka 

paragrahvi 3 tegevuste suhtes, kui õppija võtab osa õppekavajärgsest tegevusest, milles 

osalevad sama klassi või rühma õpilased; 

3) tema vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades ning 

ta esitab enne tegevuses osalemist sellekohase tõendi; 

4) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud, sealhulgas täiendava vaktsiinidoosiga 

vaktsineeritud, või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist 

nimetatud asjaolude kohta tõendi; 

5) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja 

rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need 

nõuded täitnud; 

6) ta on tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik. 

 

(3) Juhul kui ei ole täidetud lõike 2 tingimused, võib 12–18-aastane isik tegevuses osaleda, kui 

ta esitab tõendi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemise 

kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse 

osutaja järgmistel tingimustel: 

1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema 

tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist; 

2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud 

kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist. 

Samuti on käesolevas punktis sätestatud nõuded täidetud, kui isik on teinud Terviseameti 

juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 

antigeen-RTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 

tundi enne tegevuses osalemist. 

 

§ 8. Tegevuse eest vastutava isiku kohustused 

 

(1) Tegevuse eest vastutav isik on kohustatud tagama paragrahvides 5 ja 6 sätestatud kohustuste 

täitmise. 

 

(2) Tegevuse eest vastutav isik on kohustatud enne, kui isik osaleb tegevuses, kontrollima 

paragrahvi 7 lõikes 2 ja 3 sätestatud asjaolusid, sealhulgas tõendi või testi tegemise ehtsust ning 

nende kehtivust ja tuvastama esitaja isikusamasuse. 

 

§ 9. Eriluba tegevuse korraldamiseks 

 

(1) Terviseamet võib anda loa tegevuse, mis erineb käesolevas määruses sätestatud 

tingimustest, korraldamiseks, kui: 

1) tegemist on ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga tegevusega; 

2) tegevuse eest vastutav isik on võimeline tagama osalejate ohutuse. 



 

(2) Tegevuse eest vastutav isik esitab Terviseametile koos loa taotlusega COVID-19 põhjustava 

koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani ning 

selgituse kavandatud nakkushaiguse leviku tõkestamise meetmete kohta (edaspidi tõkestamise 

plaan). Terviseamet võib loa andmisel määrata, millised tõkestamise plaanis märgitud meetmed 

on loa lisatingimusteks või -kohustusteks.  

 

(3) Tegevusega seotud ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi väljaselgitamiseks 

kooskõlastab Terviseamet loa andmise ministeeriumiga, kelle valitsemisalasse kavandatav 

tegevus kuulub, või kohaliku omavalitsuse üksusega, kelle haldusterritooriumil kavandatav 

tegevus toimub. Ministeerium või kohaliku omavalitsuse üksus võib kooskõlastada loa andmise 

tingimusel, et Terviseamet kehtestab konkreetse lisatingimuse või -kohustuse.  

 

(4) Terviseamet kehtestab tegevusega otseselt seotud isikutele vajalikud liikumisvabaduse 

piirangud.  

 

§ 10.  Riigipiiri ületamisega seotud meetmed ja piirangud 

 

(1) Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse saabumisest 

seitsme kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. 

 

(2) Lõikes 1 nimetatud isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta 

võtab kasutusele Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud ja kõik muud võimalikud 

meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud: 

1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast 

viibimiskohast lahkumiseks; 

 2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast seetõttu, et tervishoiutöötaja on 

suunanud ta tervishoiuteenust saama, või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral jne.        

 

(3) Lõigetes 1–2 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isiku suhtes, kes … (loetletud 

erisused). 

  

 

§ 11. Meetmetest, piirangutest ja nõuetest vabastus 

 

(1) Käesolevas paragrahvis sätestatud meetmeid piiranguid ja nõudeid ei kohaldata, kui isik: 

1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest 

või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva; 

2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase 

vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud 

rohkem kui üks aasta;  

 3) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse 

kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist 

ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;  

4) on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud 

vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud 

rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 

haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi 

tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, 

kui isik haigestub COVID-19 haigusesse kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi 



saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta alapunktis 2 sätestatut;  

5) on paragrahvis 9 sätestatud korras ja tingimustel tegevusega otseselt seotud isik. Terviseamet 

kehtestab nimetatud paragrahvis isikutele vajalikud liikumisvabaduse piirangud. 

 

(2) Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi 

vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini 

Vaxzevria ja Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi 

ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste, 

käesolevas punktis nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja 

juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga 

lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul käesolevas punktis sätestatud aegadest. 

 

§ 12. Määruse jõustumine 

 

Käesolev määrus jõustub X. XXXX 2022. aastal.  

 

 

 

 

 

 

 KAVAND 2 

 

VABARIIGI VALITSUS 

 

MÄÄRUS 

 

 

 

Karantiini kehtestamine COVID-19 haigele ja lähikontaktis olnud isikutele 

 

 

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

(1) Määrusega kehtestatakse karantiin COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi 

tulemustega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele. 

 

(2) Määrusega kehtestatakse erandid, millal isik ei pea karantiinis viibima.  

 

§ 2. Karantiini kehtestamine 

 

(1) Isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus või kellel tervishoiuteenuse osutaja tehtud 

SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tulemus on positiivne 

(edaspidi haige), on keelatud alates diagnoosimisest või testi tulemuse teada saamisest kuni 

tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Elukoha või püsiva 

viibimiskohana mõistetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta. Isiku 

tervenemise üle otsustab arst. 

 



(2) Isikul, kes elab haigega koos, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil 

olnud haigega lähikontaktis (edaspidi lähikontaktne), on keelatud oma elukohast või püsivast 

viibimiskohast lahkuda seitsme kalendripäevase perioodi jooksul. Isikul, kes elab haigega koos 

või viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas, hakatakse seitsme kalendripäevast perioodi 

arvestama haige sümptomite tekkest või haige sümptomite puudumisel haige punktis 1 

nimetatud SARS-CoV-2 positiivse testi tegemise päevast arvates. Isikul, kes on olnud muul 

viisil haigega lähikontaktis, hakatakse seitsme kalendripäevast perioodi arvestama haigega 

viimasest lähikontaktis olemisest arvates. 

 

§ 3. Erandid karantiinis viibimisele 

 

(1) Paragrahvis 2 nimetatud piirang ei kehti, kui haige või lähikontaktne on saanud 

tervishoiutöötaja, politseiametniku või päästeametniku korralduse lahkuda elukohast või 

püsivast viibimiskohast, kui tervishoiutöötaja on suunanud ta tervishoiuteenust saama, või tema 

elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. 

 

(2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud piirangut ei kohaldata, kui lähikontaktsel puuduvad 

COVID-19 haiguse sümptomid ning kui esinevad järgmised asjaolud: 

1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja, politseiametniku või päästeametniku korralduse lahkuda 

elukohast või püsivast viibimiskohast;  

2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast siis, kui tervishoiutöötaja on 

suunanud ta tervishoiuteenust saama, või tema elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral jne. 

 

(3) Paragrahvi 2 lõikes 2 ning paragrahvis 3 sätestatut ei kohaldata lähikontaktse suhtes, kes: 

1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest 

või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180; 

2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase 

vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud 

rohkem kui üks aasta; 

3) on võrdsustatud vaktsineerituga. Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse isikut, kes on 

COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi 

järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta 

või kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on 

COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või 

diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, kui isik 

haigestub COVID-19 haigusesse 14 kalendripäeva jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi 

saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta alapunktis 1 sätestatut. 

 

§ 4. Maksimaalse kaitse saavutamine 

 

Paragrahv 3 punktis 3 nimetatud maksimaalse kaitse saavutamise ajaks loetakse vastavalt 

tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist 

vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria ja Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 

14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 

14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis nimetamata COVID-19 

vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saavutamise 

kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga lähtutakse maksimaalse kaitse saavutamise 

puhul käesolevas punktis sätestatud aegadest. 

 

§ 5. Määruse jõustumine 



 

Määrus jõustub … 

 

 

 

KAVAND 3 

 

VABARIIGI VALITSUS 

 

MÄÄRUS 

 

 

Riigipiiri ületamise täiendavad nõuded Eestisse sisenemise eesmärgil 

 

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 17 lõike 11 alusel 

 

§ 1. Määruse kohaldamisala 

 

(1) Käesolevas määruses sätestatud nõuded kohalduvad välismaalasele välispiiri ületamisel 

Eestisse sisenemise eesmärgil. 

 

(2) Käesolev määrus ei kohaldu Eesti kodanikule, Eesti elamisluba või elamisõigust omavale 

isikule, tema otsejoones alaneja või üleneja sugulasele või abikaasale ning Euroopa Liidu 

õiguse alusel vaba liikumise õigust omavale isikule. 

 

§ 2. Riigipiiri ületamise täiendavad nõuded Eestisse sisenemise eesmärgil 

 

(1) Kolmandast riigist Eestisse saabuval välismaalasel on lubatud riigipiiri Eestisse sisenemise 

eesmärgil ületada, kui ta:  

1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest 

või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva; 

2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase 

vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud 

rohkem kui 270 päeva; 

3) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse 

ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole 

möödunud rohkem kui 270 päeva; 

4) on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud 

vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud 

rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 

haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi 

tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kolmandast riigist Eestisse saabuval 

välismaalasel on lubatud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ületada tingimusel, et temale 

on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust 

põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne Eestisse 

saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee 

heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne ning: 

1) ta saabub Eestisse Eestis töötamise eesmärgil; 



2) ta saabub Eestisse Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil või 

3) ta on 6–17-aastane. 

 

§ 3. Riigipiiri ületamise erandid 

 

(1) Kolmandast riigist Eestisse saabuv välismaalane, kellel ei ole nakkusohutust tõendavat 

asjakohast tõendit või kes ei ole teinud koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, võib riigipiiri ületada 

kui: 

1) tema vaktsineerimine ja testimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit 

arvestades; 

2) ta on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või 

tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane 

või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuva 

välisdelegatsiooni liige; 

3) ta on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine 

laadimisega; 

4) ta osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid; 

5) ta on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist 

transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, 

garantii- või hooldustöid tegev isik; 

6) ta teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega; 

7) tema Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega; 

8)  ta siseneb riiki Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki 

jõudmiseks; 

9) ta on alla kuue aastane. 

 

§ 4. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub … 

 


