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Kuulati komisjoni esimehe Andres Vääna ja komisjoni liikme Mark Liivamägi ettekandeid.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks ja jagada avalikkusele teavet kehtivatest piirangutest järgmiselt:
1. Haridus
1.1. Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes
ja kõrgkoolides. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja
teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või
ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet. Võimalikult palju tegevusi on soovitatav läbi viia õues. Kõik
12-aastased ja vanemad inimesed peavad siseruumides kandma maski, välja arvatud põhjendatud
erijuhtudel. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole
tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
1.2. Lasteaedades saab jätkata ohutusmeetmeid kasutades tavapärast tööd.
2. Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö täienduskoolitus ja -õpe
2.1. Alates 17. maist on lubatud välitingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd,
täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 25-liikmelises rühmas. Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa
arvatud ka juhendaja. Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel

kokku ei puutu, ehk kokku 250 inimest. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi
õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele.
2.2. Alates 24. maist on siseruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei
osale rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega
seotud eksamitele, kuid eksamite korraldamisel tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse
nõudega. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti.
2.3. Siseruumides huviharidust läbi viies on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda
maske. Maski ei pea kandma juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või
muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
3. Avalikud üritused ja kogunemised
3.1. Alates 17. maist tohivad külastajad viibida muuseumite ja näitusasutuste välialadel (s.h
loomaaias) arvestades ala 50-protsendilise täitumuse nõudega. Uksed tuleb sulgeda kell 22.
3.2. Alates 17. maist on välitingimustes lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning
meelelahutuskohtades kuni 25-inimeselises rühmas. Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 22.
Välitingimustes osavõtjate koguarvuks kehtestatakse 250 inimest.
3.3. Alates 24. maist on lubatud viibida siseruumides muuseumites ja näitustel, samuti istekohaga
üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel
juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Kindlaksmääratud istekohtadega ruumides seatakse
osavõtjate piirarvuks 200 inimest, kelle hulka ei arvestata esinejaid ja ürituse läbiviimisega seotud
inimesi, kes külastajatega vahetult kokku ei puutu. Muuseumites ja näitusasutustes arvestatakse
piirarvu koos ruumitäitumusega ühe saali kohta. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.
3.4. Meelelahutuskohtade siseruumidele kehtivaid piiranguid pikendatakse kuni 30. maini (k.a.).
4. Kaubandus- ja teenindusettevõtted
Alates 24. maist tohib teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides viibida arvestades kuni 50protsendilist täitumust ühe ruumi kohta. Liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit ja siseruumides kanda
maski.
5. Toitlustusettevõtted
5.1. Alates 24. maist tohib toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, arvestades 50protsendilist ruumitäitumuse nõuet. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 6 inimest.
5.2 Välialadel tuleb endiselt tagada, et isikute arv ei oleks suurem kui 10 isikut laudkonnas ja samuti
peab arvestama 50-protsendilist täituvuse piirangut.
5.3. Klientide jaoks tuleb uksed sulgeda kell 22. Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes
majutusettevõtes. Klientidele tohib toitu kaasa müüa või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse
kaudu.
6. Sportimine
6.1. Alates 31. maist on siseruumides taas lubatud 10-liikmelises grupis rühmaviisiline treening,
noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Arvestada tuleb ruumi 25protsendilise täitumuse nõudega, korraga tohib tegevustest osa võtta kuni 100 inimest, rühmad
omavahel kokku puutuda ei tohi. Grupipiirang ei kehti sama klassi või õpperühma õppuritele.
6.2. Alates 17. maist võib välitingimustes sportida kuni 25-liikmelises rühmas. Kõikidesse
rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad
omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka
sama rühma lasteaialastele.

6.3. Alates 17. maist on välitingimustes lubatud spordi- ja liikumisüritused kuni 25-inimeselises
rühmas ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 22. Maksimaalselt tohib üritusest osa võtta kuni 10
rühma, ehk kokku 250 inimest. Pealtvaatajad võistlustele ega üritustele lubatud ei ole.
7. Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad
7.1. Alates 31. maist tohib avada uksed ka siseruumides avalikele saunadele, spaadele, veekeskustele
ja ujulatele arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 50 protsenti ja osalejaid poleks korraga rohkem
kui 200, liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit. Samuti kehtib ka siin lahtiolekuaja piirang kella 6st 22ni.
7.2. Erandina tohivad kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena sauna kasutada inimesed, kellel
kodus pesemisvõimalused puuduvad.
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