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Tallinn 2021

Sissejuhatus
COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud
lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja
tööjaotuse selgitamiseks COVID-19 laine tekkides.
Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige
sagedamini üks või mitu järgmistest sümptomitest:
palavik,
kuiv
köha,
väsimus,
röga,
hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja
peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik, köha
ja hingamisraskused. Siiski, igal koroonaviirusesse
nakatunud inimesel võivad olla erinevad
sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii, et
sümptomid on kerged või neid pole üldse ja
inimene ise tunneb end täiesti tervena.
Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva,
keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii palju võib
minna aega alates nakkuse saamisest kuni selleni,
et inimene hakkab end haigena tundma ja tekivad
esimesed sümptomid. Vahepealsel ajal on inimene
aga endalegi teadmata teistele nakkus-ohtlik.
Enamik inimesi põeb koroonaviirust kergelt, aga
eriti vanemaealistel ja kroonilisi haigusi põdevatel
inimestel võib haigus kulgeda raskemalt.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised
ennetusmeetmed lasteaias:
1) Lasteaias on tagatud sissepääsude juures ja
üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud
piisavas koguses kätepesu vahendiga ja
paberrätikutega
ning
kätehügieeni
plakatitega.Käsi
kuivatatakse
ühekordse
paberrätikuga. Lapsed, kes tulevad lasteaeda
pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed.
2) Kvaliteetse
siseõhu
tagamine
piisava
tuulutamisega (vähemalt 15 minutit).
3) Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning
kaks korda päevas puutepindade (ukselingid,
lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad
jm)
puhastamine
ja
desinfitseerimine
nõuetekohaste
puhastusja
desinfitseerimisvahenditega.

4) Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas.
Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta
oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning
visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta
seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis
kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga
mitte paljast kätt.
Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta
Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi
kodulehelt:
https://vm.ee/et/teave-riikide-jaliikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
5) Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal,
haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla.
Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega
laps koju.
6) Lasteaia töötajad on vaktsineeritud. Mitte
vaktsineeritud töötajaid testitakse vähemalt 1 x
nädalas.
7) Lasteaia
töötajad
kasutavad
vajadusel
kaitsemaske/respiraatoreid/visiire.
Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid
Amet

Kontakttelefon

Direktor
Marika Hallikmann

53411859

Õppealajuhataja
Vivika Vahesalu

53919171

Haldusjuht-perenaine
Malle Aro

56668882

Õpetajad:
Kätlin Vilbaste (Toom- 53879250
Kuninga maja)

Margit
maja)

Mettus

(Endla 59068904

Kui lasteaia
haigestunud

kriisimeeskonna

liikmed

on

• Kui laste haigussümptomid ilmnevad alles

Tallinna Liivamäe Lasteaed
Direktor Imbi Pajula
5188524
Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda
Asutus

Kontakttelefon

Tallinna

640 4590

Haridusameti
kantselei
Pirgit.pedaja@tallinnlv.ee

Pirgit Pedaja
Mari-Ly Soomer

58847027
MariLy.Soomer@vaimnetervis.ee

Haridus-

ja 5690 0353

Teadusministeeriumi
infotelefon
Koroonaviirusega
seotud

või 5690 0340
1247

küsimuste

infotelefon
Perearsti
nõuandetelefon

Lapse või töötaja haigestumine

1220 või
634 663

Teabevahetuse korraldamine
Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses
olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, eaadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook,
rühmablogid, infotahvlid jm).
Teabevahetuse korraldab juht, kes loob ühtse
kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga ja
lastevanematega.
Lasteaia
juht
koos
kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise ning
sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid.
Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes
annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud
infot.

lasteasutuses viibides, tuleb sellest teavitada
lasteaia juhtkonda, kes korraldab edasise
tegevuse. Haigustunnustega laps tuleb teistest
isoleerida. Haigestunud lapsest teavitatakse
lapsevanemat ning lapsevanema saabumiseni
tagatakse lapsele täiskasvanu järelevalve.
• Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab
COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kandma
kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda
ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
• Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida
perearstiga
või
helistada
perearsti
nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.
• Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui
perearst on tunnistanud ta terveks.
• Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet
teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on
leidnud kinnitust.
• Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid
ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla
delikaatne, mainimata haigestunu nime jm
andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
• Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga
ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19
diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid
haigestunuga
sümptomaatilisel
perioodil
lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi.
Vaktsineerimata
lähikontaktseid
teavitab
Terviseamet ning nad peavad jääma koju
isolatsiooni 10 päevaks ning jälgima hoolikalt oma
tervist.
Vaktsineeritud lähikontaktsed, ülejäänud lasteaia
töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast
elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust
perearstiga.
Laps, kes on saanud lähikontaktseks lasteaias,
aga on haigustunnusteta, võib lasteaias edasi
käia.
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Laps, kes on saanud lähikontaktseks väljaspool
lasteaeda, peab jääma eneseisolatsiooni 10
päevaks.

• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt
rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja
vähem kui 2 meetri kaugusel;

• COVID-19 diagnoosi kinnituse korral viiakse
ruumides läbi kõikide pindade desinfitseerimine
vastavalt
Terviseameti
puhastusja
desinfitseerimise soovitustele.

• on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise
COVID-19 haige läheduses, sh:

Lähikontaktiks
loetakse
täiskasvanu või laps:

olukorda,

kus

• elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19
haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja
vähem kui 2 meetri kaugusel;
• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige
eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on
peale
köhitud,
aevastatud,
kasutanud
viirusekandja salvrätti paljaste kätega);

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või
tagapool,
- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.
Tallinna
koroonaviiruse
leviku
stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

kolme

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid.
Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel
peab olema realiseerunud vähemalt üks
kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.
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Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades
Roheline stsenaarium
Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk.
Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks kehtestama piiranguid.
Kollane stsenaarium
Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiiresti. Eesmärk
on vältida ulatuslikke piiranguid.
Punane stsenaarium
Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk
on ühiskond võimalikult kiiresti taas avada.
Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või
konkreetses rühmas.
Vaktsineerimine
Lasteaia töötajad on üldjuhul vaktsineeritud. Vaktsineeritud on töötaja, kes on saanud kahe doosilise
vaktsiini puhul kaks doosi, lisaks peab olema möödunud kindel päevade arv, et tekiks vaktsiini toime.
Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist
doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist
doosi ja Jannsen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.
Kahest vaktsiinidoosist ühe vaktsiinidoosi saanud inimene ei ole vaktsineeritud.
COVID-19 haiguse läbipõdenutel on vaktsineeritutega samad õigused 5-6 kuud, kuuendal kuul pärast
tervenemist on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga ja seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda
lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Kui kuuendal
kuul jääb selle ühe doosi tegemine ära, siis tuleb hiljem ette võtta täisvaktsineerimine.
Lasteaias huvitegevust pakkuvad inimesed on vaktsineeritud.
Mitte vaktsineeritud töötajaid testitakse töökohal vähemalt 1 kord nädalas ninaneelust võetava testiga. Kui
töötajale ei sobi tööandja poolt tehtav ninaneelutest, siis võib teha ise ka süljetestiga kiirtestimist.
Vaktsineerimata töötaja läheb lähikontakti korral karantiini, kuna on Covid-19 viiruse osas kaitsmata ja
ohuks teistele töötajatele ja lastele. Vaktsineerimata töötajal tuleb kanda nakkusohutuse tagamiseks
kindlasti maski mitte ainult koridoris ja üldruumides, vaid ka rühmas.
Kaitsemaskide kasutamine
Kaitsemaski kasutavad töökeskkonnas kõik mitte vaktsineeritud töötajad igapäevaselt igal pool.
Vaktsineeritud töötajatel on soovitatav kanda kaitsemaski võõrastega kokkupuutel sh lapsi vanematelt
vastu võttes ja üle andes.
Kolle

Koldeks loetakse, kui haigestunuid on 5 + inimest, ehk sellest hetkest käsitleb Terviseamet asutust
koldena. Koldesse arvestatakse vaid isikuid, kes on nakkuse saanud kolleegilt või lapselt.
Kriitiline piir: Rühma sulgemine sõltub juhtumist ja epidemioloogilisest taustast. Suunised ja
kooskõlastused rühma sulgemiseks või tegutsemiseks annab Terviseamet.
Alates 01.09.2021 kehtib haridusasutustes lihtsustatud karantiin.
• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:
- haigustunnustega inimesed;
- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.
• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:
- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias ja kes osalevad pärast lähikontakti õppe- ja
kasvatustegevuses sh lihtsustatud karantiinis lapsed võivad osaleda lasteaia ruumides toimuvas
huvitegevuses (VV korraldus nr 212 punkti 4 alapunkte 9 ja 10);
- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend;
- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks
tunnistanud;
- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse
kaitse;
- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on
terveks tunnistanud.
NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena 10 päevaks isolatsiooni.
Tegevuskava

Juhtimine,
reeglid
kriisiolukorras

Roheline
stsenaarium

Kollane stsenaarium

•
Direktor
koos
juhtkonnaga hindab
lähtuvalt
olukorrast
riske
ja
vajadust
kokku
kutsuda
kriisimeeskond.

• Direktor kutsub
kriisimeeskonna.

Punane stsenaarium

kokku •
Kriisimeeskonna
koosolekud
toimuvad
igapäevaselt
Kriisimeeskonna
liikmete veebikoosolekutena.
samaaegsel haigestumisel
täidab ajutiselt juhtimise • Kriisimeeskond jagab infot
kohustusi teise lasteaia juht ning määrab tööülesandeid
(vt kontaktid)
lähtuvalt riiklikest ja linna
eriolukorra korraldustest.
•
Kriisimeeskonna
koosolekud
toimuvad
vajaduspõhiselt
asutuses
või veebikoosolekutena.

•
Kriisimeeskond
vaatab üle asutuse
kriisiplaani
ja
vajadusel
ajakohastab
seda
lähtuvalt nakkusohust
ning paneb paika • Kriisimeeskond otsustab
vastutuse
hierarhia info liikumise, töökorralduse
(rollid).
ning millised tööülesanded
on prioriteetsed lähtuvalt
riiklikest
ja
linna
hädaolukorra korraldustes.
Lapsevanemate operatiivne
informeerimine toimub eliisi
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ja rühma meililistide kaudu
otse kriisimeeskonna poolt.
Personali
operatiivne
informeerimine
toimub
otsekontakti, telefoniside ja
e-posti ja eliisi kaudu.
Personal

• Terviseameti soovituste (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus) järgmine.
Kui vaktsineerimata töötaja haigestub Covid-19 viirusega või vaktsineerimata
lähikontaktne personal läheb eneseisolatsiooni, siis asendab puuduvaid töötajaid
lähikontaktsete laste rühmas vaktsineeritud personal või vajadusel pöördume TLÜ
asendusõpetajate süsteemi poole.
• Asutuses kinnitatud • Kriisimeeskond suunab
kriisiplaani järgimine. võimaluse korral riskirühmad
kaugtööle.
•
Direktor
loob
töötajatel valmisoleku •
Tööülesannete
kriisiajal täita teisi ümberjagamine
vastavalt
tööülesandeid.
kriisiaja vajadustele.

• Koosolekud/nõupidamised
toimuvad veebipõhiselt.
• Koolitused tühistatakse või
osaletakse veebi-põhiselt.

• Koosolekud/nõupidamised
toimuvad veebipõhiselt või
hajutatult
ja
kasutades
kaitsemakse või viiakse läbi
vabas õhus.
• Koolitused tühistatakse,
osaletakse veebipõhiselt või
viiakse
võimalusel
läbi
vabas õhus.
Õppetöö
korraldus

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis
on õpetajal õigus laps koju saata.
Lapsevanemad lasteaia siseruumides ei käi. Erandjuhul ruumidesse sisenev
lapsevanem on vaktsineeritud, desinfitseerib käed, kasutab kaitsesusse ja -maski
(eelkõige on see mõeldud uute laste lasteasutusega harjumise perioodil).
• Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues või välisuksel
Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi, vajadusel
kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia
personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil
võimalikult lühikesel ajavahemikul.
• Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi
hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
• Lasteaia õppetöö
korraldus
on
tavapärane, personal
jälgib
ennetavate
meetmetena
esmatähtsate
hügieeninõuete
täitmist
ja

• Lasteaia õppetöö korraldus
on paindlik, et tagada
esmatähtsate
hügieeninõuete ning riiklike
ja linna piirangute täitmine.

• Lasteaed lähtub õppetöö
korraldamisel VV eriolukorra
korraldustest.

• Lasteaed on avatud
vajaduspõhiselt, vajadusel
• Lasteaed töötab maja- või tagatakse ka 24/7 teenus.
vajadusel rühmapõhiselt.
•
Lasteaed
töötab
rühmapõhiselt.
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Terviseameti
soovituste järgimist.
•
Ühiskasutatavate
ruumide
(saal,
magamistuba
vm)
kasutamisel
tagab
personal puhveraja
puhastamiseks
ja
tuulutamiseks
(vähemalt 15 minutit).

Toitlustamise
korraldus

Lähikontaktsete
laste • Lasteaias ei kasutata
rühmade
vahel ühiskasutatavaid
ruume,
minimeeritakse kontakte.
muusika
ja
liikumistegevused toimuvad
•
Lasteaia
saal
ja rühmaruumis või õues.
magamistuba
on
kasutuses,
järgitakse • Eriolukorra ajal ei osutata
desinfitseerimise
ja lasteaias
huvihariduse
tuulutamisreegleid.
teenust.
Muusikaja
liikumistegevused toimuvad
ka rühmaruumides ja õues,
ei
piirata
ruumide
ristkasutust. Iga muusika - ja
liikumistegevuse vahel on
15 min tuulutamisejs

• Lasteaias on soovitav
viibida võimalikult palju
värskes õhus, sh korraldada
võimalusel õppimine väljas.
Õues tuleb jälgida, et
kontaktid
piirduksid
võimalikult
oma rühma
lastepiires e. igale rühmale
on
ettenätud
oma
mänguväljak
ja
seda
vahetatakse
päevade
kaupa.
Laste
peod
toimuvad
rühmade kaupa ja eranditult
õues.
• Toidu valmistamisel ja jagamisel järgib toitlustaja kõiki tervisekaitsenõudeid.
• Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja
toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
• Lasteaias toimub
söömine
oma
rühmaruumis
ja
õpetajad jälgivad, et
söömisel lapsed ei
kasutaks teiste laste
joogitopsi, lusikat jm
söögiriistu.

• Lasteaias toimub söömine
oma
rühmaruumis
ja
õpetajad
jälgivad,
et
söömisel lapsed ei kasutaks
teiste laste joogitopsi, lusikat
jm söögiriistu.

• Avatud lasteaiarühmades
toimub toitlustamine järgides
tervisekaitsenõudeid.
Õpetajad
jälgivad,
et
söömisel lapsed ei kasutaks
teiste laste joogitopsi, lusikat
jm söögiriistu.

Hügieen
ja • Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid
nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine
isikukaitsevaning pindade sage ja tõhus puhastamine.
hendid
• Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).
Lasteaia juht tagab vaktsineerimata töötajate testimise 1 kord nädalas ja
vaktsineeritud töötajate testimise vajadusel.
• Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.
• Direktor kaardistab • Lasteaia töötajad
IKV vajaduse ja tagab (visiir/kaitsemask).
vahendite olemasolu.

kasutavad

isikukaitsevahendeid
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•
Vaktsineerimata
töötaja
kasutab
igapäevaselt
isikukaitsevahenditena kaitsemaski või respiraatorit või
korduvkasutatavat visiiri /sh vastutab talle väljastatud visiiri
puhastamise eest/.
Vaktsineeritud töötaja kasutab visiiri, kaitsemaski või
respiraatorit töötamisel lähikontaktsete laste rühmas ja/või
lapsi vanematelt vastu võttes ja üle andes.
• Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad, -ühekordsed
kasutatud testid vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.
Haldus
ja
korrashoid
(hoone
kasutamine ja
selle
hügieen
jms)

• Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja
desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse ToomKuninga 13 A majas lukustatud laos ja jagatakse rühmadesse vajadusel.
Lasteaia kõikide sissepääsude juures on seinakinnitusel käte desinfitseerimisvahend
koos piltjuhendiga ja jalanõude kaitsesussid.
• Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on
paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid või paberikorvid ja käte
kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.
• Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit
korraga), et tagada piisav ventilatsioon.
• Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.
• Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4h tagant),
koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja
käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja
desinfitseerimisvahenditega.
• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.
• Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas.
• Õueatraktsioone ja õuemänguasju puhastatakse või vajadusel desinfitseeritakse
enne lastega õue minekut.
• Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast
kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.
• Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

COVID-19 lisamaterjalid
• Vabariigi Valitsuse ajakohasem info: https://www.kriis.ee/et
• Lasteaedade töö korraldamise info https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too
• Haridus- ja Noorteameti (HARNO) juhised lasteaedadele: https://www.hm.ee/et/koroona
• Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
• Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
• Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-jakarantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
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