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Kinnitatud kriisijuhtimismeeskonna   
otsusega 28.06.2021  

KLIINIKUMI INFEKTSIOONIKONTROLLI ABINÕUD VASTAVALT COVID-19 OHUTASEMELE 

- Ohutase sätestatakse infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul. 

- Ohutase vaadatakse üle üldjuhul üks kord nädalas, reedeti. 

- Kommunikatsiooniteenistus tagab informatsiooni edastamise kehtiva ohutaseme ning sellele 
vastavate infektsioonikontrolli meetmete kohta. 

- Osakondade juhatajatel ja vanemõdedel on kohustus informeerida personali kehtestatud 
ohutasemest ning tagada vastavate infektsioonikontrolli meetmete täitmine.  

- Kontrolli ohutusmeetmete täitmise üle teostab infektsioonikontrolli teenistus. 

 
 ROHELINE 

Tavaolukord. Järgida 
infektsioonikontrolli 
standardnõudeid 

KOLLANE  PUNANE 

PERSONAL 

Vaktsineerimine 
vastavalt 
vaktsineerimisskeemile 

Tugevalt 
soovituslik 

Tugevalt soovituslik Tugevalt soovituslik 

Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 

Kirurgilise maski 
kandmine: 

   

- lähikontaktis 
patsiendiga 

Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 

- lähikontaktis teiste 
töötajatega 

Ei ole vajalik Kui kõik ruumis viibivad 
töötajad on vaktsineeritud, 
pole maski kandmine 
vajalik. Kui keegi töötajatest 
on vaktsineerimata, siis on 
maski kandmine kõigil 
kohustuslik 

Kui kõik ruumis viibivad 
töötajad on vaktsineeritud, 
pole maski kandmine 
vajalik. Kui keegi töötajatest 
on vaktsineerimata, siis on 
maski kandmine kõigil 
kohustuslik 

- avalikus ruumis Ei ole vajalik Kohustuslik Kohustuslik 

Visiiri kandmine Ei ole vajalik Kohustuslik 
vaktsineerimata töötajatel  
lähikontaktis patsiendi ja 
teiste töötajatega 

Kohustuslik vaktsinee-
rimata töötajatel  
lähikontaktis patsiendi ja 
teiste töötajatega 

Tööalased koosolekud, 
sh konverentsid ja 
visiidid kliinikumis 

Lubatud 
 

Lubatud 
 

Lubatud  
 

Mitte-tööalased 
kollektiivsed 
kohtumised kliinikumis 

Lubatud Lubatud  
vaktsineeritud töötajatele 

Lubatud  
vaktsineeritud töötajatele 

ÜLIÕPILASED 

Vaktsineerimine 
vastavalt 
vaktsineerimisskeemile 

Tugevalt 
soovituslik 

Tugevalt soovituslik Tugevalt soovituslik 

Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 

Auditoorne ja praktiline 
õpe 

Piiranguteta 
 

Lubatud 
Võimalusel osalises mahus 
distantsõpe, eriti suurte 
loenguvoorude korral 

Riiklik korraldus  
Kontaktõpe on lubatud, 
seminarid ja loengud 
toimuvad distantsõppel 

Kirurgilise maski 
kandmine 

Kohustuslik 
lähikontaktis 
patsiendiga 

Kohustuslik avalikus 
ruumis ja lähikontaktis 
patsiendiga. Õpperuumides 
kohustuslik vaktsineerimata 
üliõpilasel 

Kohustuslik avalikus 
ruumis ja lähikontaktis 
patsiendiga. Õpperuumides 
kohustuslik vaktsineerimata 
üliõpilasel. 
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Visiiri kandmine Ei ole vajalik Kohustuslik 
vaktsineerimata 
üliõpilasel lähikontaktis 
patsiendi ja teiste 
üliõpilastega ning 
õppejõuga 

Kohustuslik 
vaktsineerimata 
üliõpilasel lähikontaktis 
patsiendi ja teiste 
üliõpilastega ning 
õppejõuga 

PATSIENDID 

Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 

Kirurgilise maski 
kandmine: 

   

- ambulatoorsel 
vastuvõtul 

Ei ole vajalik Kohustuslik 
Kogu kliinikumis viibimise 
ajal 

Kohustuslik  
Kogu kliinikumis viibimise 
ajal 

- statsionaarsele ravile 
tulijad 

Ei ole vajalik Kohustuslik 
Kuni COVID-19 anamneesi 
või SARS-CoV-2 testi 
vastuse selgumiseni  

Kohustuslik  
Kuni SARS-CoV-2 testi 
vastuse selgumiseni 

Tervisedeklaratsioon  Ei ole vajalik Soovituslik 
 

Kohustuslik 
riiklikud meetmed 

SARS-CoV-2 testimine 
asümptomaatilistel 
patsientidel 

Kohustuslik  
Ida-Virumaa 
statsionaarsetel ja 
päevakirurgia 
patsientidel, kui nad 
ei ole vaktsineeritud 
või kui COVID-19 
diagnoosimisest on 
möödas rohkem kui 
8 kuud või raviarsti 
otsusel 

Vajalik kriisikomisjoni 
otsuse korral 

Kohustuslik 
Statsionaarsetel ja 
päevakirurgia patsientidel, 
kui nad ei ole vaktsineeritud 
või kui COVID-19 
diagnoosimisest on 
möödas rohkem kui 8 kuud 

KÜLASTAJAD JA SAATJAD 

Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 

Kirurgilise maski 
kandmine 

Ei ole vajalik Kohustuslik Kohustuslik 

Külastamine Lubatud 
 

Lubatud 
külastajale, kes on 
vaktsineeritud vastavalt 
COVID-19 vaktsineerimis-
skeemile või kui COVID-19 
diagnoosimisest on 
möödas vähem kui 8 kuud. 
Vaktsineerimata 
külastajatele lubatud 
põhjendatud juhtudel 
kokkuleppel osakonnaga 

Lubatud 
külastajale, kes on 
vaktsineeritud vastavalt 
COVID-19 vaktsineerimis-
skeemile või kui COVID-19 
diagnoosimisest on 
möödas vähem kui 8 kuud. 
Vaktsineerimata 
külastajatele lubatud 
põhjendatud juhtudel 
kokkuleppel osakonnaga 

Patsientide saatjad Lubatud 
SARS-CoV-2 
testimine Ida-
Virumaa patsientide 
saatjatel, kes jäävad 
haiglasse, kui nad ei 
ole vastavalt 
vaktsineerimisskee
mile vaktsineeritud 
või kui COVID-19 
diagnoosimisest on 
möödas rohkem kui 
8 kuud 
 

Lubatud 
Vajalik 
tervisedeklaratsioon.  
SARS-CoV-2 testimine 
vastavalt kriisikomisjoni 
otsusele saatjatel, kes 
jäävad haiglasse 

Lubatud  
SARS-CoV-2 testimine 
saatjatel, kes jäävad 
haiglasse, kui nad ei ole 
vastavalt 
vaktsineerimisskeemile 
vaktsineeritud või kui 
COVID-19 diagnoosimisest 
on möödas rohkem kui 8 
kuud 

 



Kliinikumi infektsioonikontrolli abinõud vastavalt COVID-19 ohutasemele. Versioon 8. 3/2 

 

 

Koostaja: infektsioonikontrolli teenistus 


