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Koroonaviiruse testi tegemine 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Küsisite, miks peavad maal elavad pensionärid koroonaviiruse esmaseks tuvastamiseks 

mõeldud kiirtesti eest ise tasuma ja on olukorras, kus kiiresti ja ohutult tasuta testima ei pääse. 

Saatsite selle küsimuse ka sotsiaalkaitseministrile, kes vastas Teie päringule samal päeval. 

Loodan, et saite oma küsimusele vastuse.  

Koroonaviiruse kiirtestid on Eestis kättesaadavad, kuid need ei ole kellelegi tasuta. Tasuta 

testimist on mõnevõrra piiratud tervishoiuteenuste osutamiseks ettenähtud raha otstarbeka 

kasutamise eesmärgil. Tasuta saab koroonaviiruse testi teha saatekirja alusel. Saatekirja võib 

saada perearstilt või perearsti nõuandeliini 1220 kaudu (nõuandeliin töötab E−P 8−22, kaasa 

arvatud riigipühadel). Testimiseks vajaliku proovi saab üldjuhul anda kindlaksmääratud 

kohtades, kuid moodustatud on ka kodustestimise brigaadid. Kodustestimise teenust osutavad 

ALRE OÜ (Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eestis), Eldred OÜ (Põhja- ja Ida-Eestis) ja Fertilitase 

erahaigla (Tallinnas ja Harjumaal). Kodus proovi andmiseks on samuti vajalik saatekiri.  

Saatekirjaga testimise kohta on võimalik küsida lisainfot, helistades telefonil 646 4848 (töötab 

E–R 8–18, L–P 10–16). Koroonaviiruse testi tegemise kohta saab infot ka telefonil 1247, mis 

töötab ööpäev läbi. Teavet on võimalik leida ka näiteks kodulehelt 

https://koroonatestimine.ee/. Kui kahtlus, et olete nakatunud koroonaviirusesse jälgige palun 

Terviseameti kodulehel olevaid soovitusi. 

Kui olete huvitatud vaktsineerimisest, saate selle kohta küsida pere- või raviarstilt. Covid-19 

vastu vaktsineerimise plaani kohaselt võimaldatakse 2021. aasta mai lõpuks kõigile 

riskirühmadesse kuuluvatele inimestele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimine ning 2021. 

aasta juuni lõpuks kõigile soovijatele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimine. 

Võib juhtuda, et terviseseisundi tõttu ei saa inimene vaktsineerimiskohta minna. Niisugusel 

juhul võib vaktsineerimist korraldada ka elukohas, selleks tuleb pöörduda oma pere- või 

raviarsti poole. Tallinnas korraldatakse kodus vaktsineerimist ka koduõendusteenuse kaudu. 

Selle teenuse saamiseks on vaja võtta saatekiri perearstilt või eriarstilt.  

Kui vajate abi testimis- või vaktsineerimiskohta jõudmiseks, pöörduge palun oma perearsti 

või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Nemad oskavad nõu anda, millised 

transpordivõimalused on Teie elukohas.  

  

https://www.1220.ee/
https://koroonatestimine.ee/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-19-inimesele_02.02.21.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_vaktsineerimise_plaan_1904.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_vaktsineerimise_plaan_1904.pdf
https://www.tallinn.ee/Teenus-Koduoendusteenus
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Kuna koroonaviirust puudutav informatsioon võib muutuda, soovitan jälgida Terviseameti 

kodulehte https://www.terviseamet.ee/et. 

Tänan Teid avalduse eest.  

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia:  Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, 

Riigikogu sotsiaalkomisjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merle Malvet  693 8426 

Merle.Malvet@oiguskantsler.ee 

https://www.terviseamet.ee/et

