Viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 000 elaniku kohta seisuga 12.03
ajavahemikul 15.03-21.03 (liikumisvabaduse piirang kehtib punastest riikidest
saabujatele):



































Andorra 485,7
Austria 337,9
Belgia 288,2
Bulgaaria 340,1
Hispaania 80,3
Holland 362,1
Horvaatia 162,4
Iirimaa 164,4
Island 4,1
Itaalia 433,0
Kreeka 236,2
Küpros 407,4
Leedu 306,6*
Liechtenstein 309,7
Luksemburg 400,6
Läti 461,9*
Malta 720,4
Monaco 462,4
Norra 119,4
Poola 427,6
Portugal 125,6
Prantsusmaa 444,2
Rootsi 527,6
Rumeenia 254,7
Saksamaa 137,4
San Marino 1343,9
Slovakkia 567,9
Sloveenia 520,7
Soome 151,8*
Šveits 171,6
Taani 124,3
Tšehhi 1572,0
Ungari 645,5
Vatikan 0,0**
*Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse
tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 10 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil
ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:
(1) 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 kehtib liikumisvabaduse piirang.
(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud
sündmused või transiit. Nimetatud põhjustel saabujatel ei ole koroonaviiruse tesimise kohustust.
** Vatikani nakkuskordaja on 0, kuid Vatikanist läbi Itaalia Eestisse reisides kehtib siiski 10 päeva

pikkune liikumisvabaduse piirang.

Saabudes väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtestas Vabariigi Valitsus alates 1.01.2021 täiendava
kohustuse teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on
negatiivne. Juhul, kui isik ei ole teinud kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 testi, peab ta
viivitamata Eestisse saabumise järel selle tegema. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele 10-päevane liikumisvabaduse
piirang. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks.
Liikumisvabaduse piirangu perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele
tulemusele on ka kuuendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.
Väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi
eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku
reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud
riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.
Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil
(vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)
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Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel.
Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane
liikumisvabaduse piirang.
Kolmandate riikide elanikele, saabudes töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise
eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas,
rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang ning tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel
teha koroonaviiruse test ning kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese
testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.

