Viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 000 elaniku kohta seisuga 18.06
ajavahemikul 21.06-27.06 (liikumisvabaduse piirang kehtib punastest riikidest
saabujatele):




































Andorra 112,89
Austria 45,49
Belgia 123,0
Bulgaaria 29,66
Hispaania 133,90
Holland 138,54
Horvaatia 59,14
Iirimaa 102,59
Island 9,61
Itaalia 48,40
Kreeka 127,18
Küpros 88,18
Leedu 113,31
Liechtenstein 36,13
Luksemburg 82,57
Läti 153,69*
Malta 9,13
Monaco 53,51
Norra 61,46
Poola 14,03
Portugal 87,21
Prantsusmaa 110,74
Rootsi 131,01
Rumeenia 10,55
Saksamaa 41,35
San Marino 0,0
Slovakkia 52,57
Sloveenia 130,97
Soome 24,65
Šveits 69,50
Taani 152,57
Tšehhi 36,16
Ungari 25,66
Vatikan 0,0
Ühendkuningriik 131,30
* Vabariigi Valitsus on 30. aprilli korraldusega leevendanud piiriülese liikumise korda

haigustunnusteta inimestele, kes ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda
nädalas vältimatuks piiriüleseks töötamiseks või õppimiseks. See tähendab, et alates 3. maist ei
kehti 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile inimestele siis, kui nad on teinud viimase seitsme
päeva jooksul vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testi ning selle testi
tulemus on olnud negatiivne või kui nad on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 viiruse läbi
põdenud ja arst on tunnistanud nad nakkusohutuks või kui nad on läbinud vaktsineerimiskuuri.
Liikumisvabaduse piirang ei kehti ka siis, kui Eestis Valga või Lätis Valka omavalitsusüksuse
haldusterritooriumil elav inimene ületab Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri, väljumata
Valga või Valka omavalitsuste haldusterritooriumidelt.
Piiril peab tõendama nii töötamist (nt tööandja kirjaga) kui ka testi negatiivset tulemust või
vaktsineerimist/läbipõdemist.

Saabudes väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

Väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võivad vaktsineerimata
isikud mistahes 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 75.
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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Uus-Meremaa
Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel.
Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane
liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda.
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.

