
 

 

Juhis: Ebola viirusnakkuse haigetega kokku puutunud kontaktsete isikute 

jälgimise korraldamine 

Taustinformatsioon 

Seoses Ebola viirusshaiguse (EVH) epideemiaga kolmes Lääne-Aafrika riigis, ei saa välistada 

neid riike külastanud isikute nakatumist ja haigusnähtude avaldumist, näiteks Euroopa Liidu 

liikmesriikidesse saabumisel. Nakatumine võib toimuda ka EVH haigete ravimisel ja 

hooldamisel haiglates, mida kinnitavad juhud Hispaanias ja Ameerika Ühendriikides. 

Ebola viiruse edasikandumise riski vähendamine sõltub eeskätt haigusjuhtude varajasest 

tuvastamisest ja isoleerimisest. Samuti on tähtis kõikide haigetega kokku puutunud isikute 

varajane tuvastamine, nende tervisliku seisundi jälgimine ning kohene isoleerimine esimeste 

EVH haigusnähtude ilmumisel. Viiruse leviku risk on kõrge alates esimeste haigusnähtude 

ilmumisest kuni tervishoiuteenuse osutaja poolt EVH kahtluse püstitamiseni ja patsiendi 

isoleerimiseni. 

 

Juhise eesmärk 

Anda juhiseid tervishoiuteenuse osutajatele ja tervisekaitse süsteemi ametnikele nende 

isikute käsitlemise kohta, kes on olnud kontaktis EVH haigetega. Vajalike meetmete 

rakendamist tuleb kohandada lähtudes kontaktsete isikute küsitluse andmetest ning selle 

alusel tehtud riskihindamise tulemustest. 

 

Kontaktsete isikute käsitlemise eesmärk 

Võttes arvesse EVH raskust ja ohtlikkust, on väga oluline kiire EVH kinnitatud või tõenäolise 

haigega kontaktis olnud isikute tuvastamine ja nende jälgimise korraldamine. 

EVH kontaktsete isikute käsitlemise eesmärk: 

• EVH haigusnähtude võimalikult varajane avastamine 

• Haigusnähtudega kontaktsete isikute võimalikult varajane isoleerimine ja ravile 

suunamine 

• Kiire laboratoorse diagnoosimise tagamine.  

 

Kontaktsete isikute definitsioon 

EVH haigega kontaktne isik on inimene, kellel puuduvad kliinilised nähud, kellel oli või võis 

olla kokkupuude EVH haigega, tema kehavedelikega või nendega saastunud esemete või 

väliskeskkonnaga.  

 

Kontaktsed isikud jagatakse kahte kategooriasse: 

 

1. Madala nakatumisriskiga kontaktsed isikud  

• Juhuslik või füüsiline kontakt esmaste haigusnähtudega (palavikuga) EVH 

haiguskahtlase isikuga (näiteks ühistranspordis, lennukis, rahvarohkes kohas tööülesannete 

täitmine jne). 



• Tihe, näost-näkku või füüsiline kontakt esmaste haigusnähtudega EVH haigega (kellel 

ei esine köha ega oksendamist). 

• Elukondlik kokkupuude esmaste haigusnähtudega EVH haigega: kontakt perekonnas, 

majapidamises, klassiruumis või kontoris.  

 

2. Kõrge nakatumisriskiga kontaktsed isikud  

• Tihe, näost-näkku kontakt (näiteks ühe meetri kaugusel) nõutavate 

isikukaitsevahendite kasutamiseta (sh silmakaitseta) laboratoorselt kinnitatud või tõenäolise 

EVH haigega, kellel esinevad köha, oksendamine, veritsemine või kõhulahtisus.  

• Otsene kokkupuude kehavedelikega või mis tahes materjaliga, mis on saastunud 

tõenäolise või kinnitatud EVH haige kehavedelikega. 

• Nahka läbistav vigastus (näiteks nõelaga) või limaskesta saastamine tõenäolise või 

kinnitatud EVH haige kehavedelikega, kudedega või laboratoorse uuringu materjaliga.  

• Osalemine matuste rituaalides, isikukaitsevahendeid kasutamata, olles otsekontaktis 

nakkuse leviku piirkonnast pärit EVH koolnuga (sh tema kehavedelikega).  

• Kaitsmata seksuaalvahekord meesisikuga, kelle paranemisest on möödunud vähem 

kui kolm kuud. 

• Otsene kontakt surnud või elus nahkhiirte või primaatidega, ulukiliha söömine EVH 

esinemise piirkondades (Lääne- ja Kesk-Aafrika troopilised alad). 

 

3. Tööalaselt ohustatud tervishoiutöötajad 

Tööalaselt on ohustatud tervishoiu- ja laboritöötajad, ka nõutavate isikukaitsevahendite 

kasutamisel, kes on kaasatud EVH haige ravi-, hooldus- või  diagnoosimise tegevustesse. 

Kontakti EVH haigega koos isikukaitsevahendite kasutamisega käsitletakse kui madalat 

nakatumisriski. Sellele vaatamata, tuleb arvestada kutsealase tegevuse iseärasusi (korduv 

kokkupuude haigega) ning sellest tulenevalt kehtestada tervishoiutöötajate spetsiifiline 

meditsiiniline jälgimine. 

 

Tööalaselt ohustatud tervishoiutöötajad kuuluvad jälgimisele võimaliku tööalase nakatumise 

suhtes kahel juhul: 

• Kontakt EVH haigega haiglas 

Tervishoiutöötajad peavad olema registreeritud ning võetud jälgimisele vastavalt riigis 

kehtestatud töötervishoiu nõuetele. Üldjuhul koosneb selline tegevus registreerimisest, 

sümptomite ilmumise aktiivsest jälgimisest ning kiirest tegutsemisest juhul, kui tekivad EVH-

le viitavad sümptomid. 

• Pärast naasmist riskipiirkonnast, kus tervishoiutöötajal oli kontakt EVH haigega 

Vastavad ECDC soovitused on koostatud ja avaldatud 10. novembril 2014. 

Kontaktsete isikute jälgimine 

Sõltuvalt olukorrast, tuleb rakendada täiendavaid piiranguid, näiteks vabatahtlik kontaktide 

piiramine, rahvarohkete kohtade külastamise vältimine jm. 

 

 

 

Kontaktsete isikute väljaselgitamine ja nende käsitlemine põhineb järgmistel andmetel: 



• EVH inkubatsiooniperiood kestab kuni 21 päeva alates viimasest kokkupuutest 

haigega; 

• Viirusi levitavad ainult sümptomaatilised patsiendid. Haige muutub 

nakatamisohtlikuks pärast haigusnähtude ilmumist. 

• Nakatumine võib toimuda otsesel kokkupuutel haigega, tema vere või muude 

kehavedelikega. 

• Surnud haige, tema veri ja muud kehavedelikud on nakkusohtlikud. 

• Puuduvad andmed Ebola viiruse leviku kohta õhu kaudu, kuid tuleb kasutada 

ettevaatusabinõusid juhul, kui haigel esinevad aerosoole tekitavad sümptomid nagu 

oksendamine või tehakse aerosoole tekitavaid protseduure. 

• Isik on kokku puutunud EVH haige vere, eritiste või muude kehavedelikega saastunud 

riiete või muude esemete või pindadega. 

 

Põhitegevused kontaktsete isikute suhtes 

• Madala nakatumisriskiga kontaktne isik: 

- Enesejälgimine EVH sümptomite ilmumise suhtes. Konkreetsest situatsioonist 

lähtudes rakendatakse täiendavaid meetmeid. 

• Kõrge nakatumisriskiga kontaktne isik: 

- Aktiivne meditsiiniline jälgimine EVH sümptomite ilmumise suhtes, sh 

kehatemperatuuri mõõtmine 21 päeva jooksul pärast viimast kokkupuudet haigega. 

- Riigist väljasõitmise vältimine. 

- Muud jälgimise meetmed. 

- Kontaktide piiramist (vabatahtliku karantiini kehtestamist) rakendatakse juhul, kui 

leidis aset väga tõenäoline kokkupuude EVH haigega. 

 

Kontaktsed isikud peavad ennast koheselt isoleerima teistest inimestest ja võtma ühendust 

tervishoiuteenuse osutajaga juhul, kui neil tekivad EVH-le iseloomulikud haigusnähud 21 

päeva jooksul pärast viimast kokkupuudet haigega. 

Juhul, kui kontaktsel isikul ei ilmu EVH haigusnähte 21 päeva möödumisel pärast viimast 

kontakti haigega, puudub tal risk haigestuda EVH-sse. 

 

Kontaktsete isikute käitlemine pärast EVH haige tuvastamist 

- Kontaktsete isikute nimekirja koostamine, nende jagamine madala või kõrge 

nakatumisriski  alusel; töökeskkonnaalase ekspositsiooni määramine. 

- Kontaktsete isikute jälgimine. 

- Kontakti iseloomu määramine. 

- Järelduste tegemine puhangu uurimismeeskonna poolt. 

Need tegevused peavad olema rakendatud koheselt pärast EVH diagnoosi kinnitamist. 

  

Allikas: ECDC Technical Report: Public health management of persons having had contact 

with Ebola virus disease cases in the EU; 7. november 2014 
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