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Lihtsustatud juurdepääs teenustele immuunsustõendi alusel

Lugupeetud avaldaja

Pöördusite õiguskantsleri poole murega, et kavandatav lihtsustatud juurdepääs teenustele
digitaalse või väljatrükitud vaktsineerimistõendi alusel võib diskrimineerida inimesi, kellel ei ole
võimalik vaktsineerimistõendit esitada, ja jätta nad teenusest ilma.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel kavandatakse tõepoolest
immuunsustõendi (edaspidi tõend) kasutuselevõttu, et kiirendada teatud valdkondade taasavamist.
Tõend hõlmaks teavet SARS-CoV-2 vastu vaktsineerimise, Covid-19 läbipõdemise ja ka SARSCoV-2 PCR-analüüsi negatiivse tulemuse kohta.
Teil on õigus, et lahenduse väljatöötamisel tuleb silmas pidada mitmeid õiguslikke ja praktilisi
aspekte. Tõendi kasutuselevõtt on üks võimalik meede piirangute leevendamiseks valdkondades,
kus nakatumisrisk on kõrge (nt kontserdid, rühmatreeningud, siseruumides peetavad
pealtvaatajatega spordivõistlused, ööklubid). Kui tõendi abil antakse võimalus kultuurist, spordist
jms osa saada ka neile inimestele, kellel tõendit ei ole, ei saa seda pidada diskrimineerimiseks.
Näiteks võib kontserdi või spordiürituse vaatajate arvu piirmäära suurendada pileti ostmisel tõendi
esitanud inimeste arvu võrra. Sellise lahenduse puhul saaks näiteks lubada välja müüa 50%
kohtadest, aga kui inimene esitab piletiostul immuunsustõendi, saaks lubatud kohtade arvu
suurendada (50% + 1 jne kuni näiteks 75% täitumuse piirini). Soovijatele võib anda võimaluse
teha testi ka kohapeal.
Lisaks tuleb silmas pidada, et tõend peaks jääma ajutiseks lahenduseks seni, kuni
epidemioloogiline olukord seda nõuab. Kui suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud või saanud
immuunsuse haiguse läbipõdemisel, nii et üldine nakatumisrisk on madal, ei ole seesuguse tõendi
kasutamine enam põhjendatud.
Tundsite muret ka nende inimeste pärast, kellel ei ole piisavalt digioskusi või võimalust tõendit
oma mobiilseadmesse alla laadida või seda välja trükkida. Vaktsineerimise, Covid-19
läbipõdemise või viiruse PCR-analüüsi tegemise kohta saab tõendi väljastada ka vastava
tervishoiuteenuse osutaja (st vaktsineerija, perearst või analüüsi tegija). Siiski tuleb arvestada, et
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tervishoiuteenuse osutaja võib küsida tõendi väljastamise eest tasu. Tõendit on võimalik välja
trükkida ka raamatukogudes ja kohaliku omavalitsuse teenindussaalides.
Tänan Teid, et sellele probleemile tähelepanu juhtisite. Loodan, et selgitusest on abi.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise

Kertti Pilvik 6938434
kertti.pilvik@oiguskantsler.ee

