Teie

nr

Meie 04.02.2022 nr 7-4/220198/2200750

Covid läbipõdemise tõendamine

Lugupeetud [

]

Pöördusite õiguskantsleri poole avaldusega, milles selgitate, et olete rohkem kui üheksa kuud
tagasi lõpetanud Eestis vaktsineerimiskuuri ja hiljuti Covid-19 teises riigis viibides läbi põdenud,
mistõttu Teie arst ei soovita veel tõhustusdoosi teha. Teie nn koroonapassi kehtivus aga lõpeb,
kui Te ei saa Eestis tõendit haiguse läbipõdemise kohta. Tervise infosüsteemis puuduvad praegu
laboratoorselt kinnitatud andmed, et olete haiguse läbi põdenud. Märkisite, et Covid-tõendi
puudumise tõttu on Teie isiklikud ja tööga seotud võimalused oluliselt piiratud. Küsisite, kuidas
see olukord lahendada.
Suur tänu paljudele inimestele olulise küsimuse esitamise eest. Teie murele on lahendus olemas:
Covid-19 põdemist on võimalik Eestis arsti otsusel erandina kinnitada ka laboratoorse PCRtestita. Sel juhul võetakse aluseks pereliikme PCR-testiga kinnitatud haiguse põdemine,
sümptomid, antikehatesti tulemus jms, mis lubab arstil teha tõele vastava otsuse. Arsti antud
tõend nagu ka digiloo asjakohane väljavõte on sel juhul Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt
võrdväärne QR-koodiga tõendiga ja Teid tuleb lubada paikadesse, kuhu pääseb vaid nn
koroonapassiga.
Üksikasjalikud selgitused.
Covid-19 leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud on vastu võtnud Vabariigi
Valitsus oma korraldusega. Korralduse järgi loetakse inimene Covid-19 läbipõdenuks, kui
diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole
möödunud rohkem kui 180 päeva. Vabariigi Valitsuse korraldustes ei ole kehtestatud erinevaid
reegleid neile inimestele, kelle Covid-19 diagnoos on kinnitatud laboratoorselt ja neile
inimestele, kelle diagnoosi on määranud arst laboratoorse kinnituseta. Mõlemal juhul on
inimestele kehtestatud ühesugused nõuded. Euroopa Liidu üleselt kokku lepitud digitaalse
Covid-tõendi väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik võimaldab Covid-19
läbipõdemise tõendit väljastada siiski üksnes laboratoorselt PCR-metoodikaga kinnitatud haiguse
diagnoosi korral.
Meile Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest (TEHIK) antud selgituste kohaselt on Eestis
arendatud tehnilised e-lahendused Covid-tõendi loomiseks ja väljastamiseks üksnes
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samasugustel tingimustel, nagu see on ette nähtud EL-i digitaalse Covid-tõendi raamistikus.
Teisisõnu, Eestis pole loodud täiendavaid võimalusi riigisiseselt kehtivate digitaalsete Covidtõendite väljastamiseks ja kasutamiseks. Seega, inimesele, kellel on diagnoositud Covid-19
laboratoorse kinnituseta või on diagnoos kinnitatud nt antigeenitesti tulemusel, ei ole hetkel
võimalust digitaalse tõendi väljastamiseks. Sotsiaalministeeriumist meile antud selgituste
kohaselt on inimesel õigus saada paberkandjal arstitõend Covid-19 läbipõdemise kinnituse kohta.
Tõsi, paberkandjal QR-koodita tõendi autentsuse kontroll võib osutuda keeruliseks ja inimese
pääsemine teenustele ja kohtadesse, kus Covid-tõendit nõutakse, võib praktikas tekitada vaidlusi.
Kehtivaid nõudeid ja olemasolevaid tehnilisi lahendusi arvesse võttes on Teie võimalused
järgmised:
1) Kui arst on Teile määranud laboratoorselt kinnitamata Covid-19 diagnoosi (vastavalt
Terviseameti juhistele) siis saab ta Teile väljastada paberkandjal vastava tõendi;
2) Kui arsti otsusel ei ole võimalik Teile määrata laboratoorselt kinnitamata Covid-19
diagnoosi, kuid arst on siiski seisukohal, et Teil puudub hetkel meditsiiniline näidustus
Covid-19 vastaseks korduv-vaktsineerimiseks, siis saab ta väljastada Teile paberkandjal
vastava tõendi (vt VV korralduse p14 alapunkt 3 loodud erisus);
3) Kui Teil on haiguse läbipõdemise kohta teises riigis väljastatud tõend, saate seda
kasutada Eestis Covid-19 läbipõdemise kinnitusena.
Olgugi, et nimetatud tõendid ei vasta EL digitaalse Covid-tõendi vormistamise ja väljastamise
nõuetele, on selliste tõendite kasutamine Eestis lubatud. Paberkandjal tõendite autentsuse
kontrollimise keerukusest hoolimata peavad teenuseostajad selliseid tõendeid aktsepteerima.
Tehnilised või asjaajamislikud probleemid ei saa olla inimese õiguste piiramise aluseks. Hea
halduse põhimõttest tulenevalt tuleb luua toimivad tehnilised e-lahendused tõenditele, mida
kasutatakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse korraldustega kõrvuti EL-i digitaalsete Covidtõenditega.
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