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COVID-19 andmed seisuga 05.04.2021
Perioodil 26.02.2020–04.04.2021 on registreeritud 109 781 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 8231,9.
Viimase 14 päeva kumulatiivhaigestumus 100 000 el. kohta on 1053,5 (seisuga 05.04.2021).
13. nädala jooksul lisandus 5570 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv
vähenes 28,8% võrra.
Haigestumuse intensiivsus on endiselt väga kõrge ja viiruse levik ulatuslik.
Kaardil on 14-päeva haigestumine maakonniti:

Viimase nädala jooksul tehti 32 987 testi (2486 testi 100 000 el. kohta), võrreldes eelmise
nädalaga vähenes testide arv 21,6% võrra. 16,9% testidest osutusid positiivseks (eelmisel
nädalal oli 18,6%).
Viimase kolme nädala jooksul testide arv vähenes 35,7% võrra, kogutestide arv 100 000 in
kohta on 2486 testi 100 000 el. kohta, mis on väiksem, kui ECDC soovitav miinimum 2500
testi 100 000 kohta. Testide arv vastab ECDC nõuetele vaid Harjumaal ja Läänemaal, WHO
nõutele (2000/100 000kohta) ka Põlvamaal Raplamaal ja Saaremaal.
Haigestumine maakonniti
Haigestumus on langutrendis kõikides maakondades. Samal ajal on tunduvalt vähenenud testide
arv ning positiivsete testide osakaal on sõltuvalt maakonnast püsinud stabiilsena või olnud isegi
kasvutrendis. Allolevas tabelis on toodud maakonnad, kus tuleks madala testimise intensiivsuse
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ja kõrge positiivsete testide osakaalu tõttu pöörata erilist tähelepanu epidemioloogilisele
olukorrale.
Maakond
Ida-Virumaa
Pärnumaa
Tartumaa
Jõgevamaa
Põlvamaa

Testide arv/ 100 000
kohta
1981
1673
1771
1997
2085

Positiivsete testide Juurdekasv (%)
osakaal (%)
19,5
8
13,1
17
11,5
7,5
15,4
6,9
8,3
13,7

Prognoos
Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja oli 0,8–0,85. Nakatumiskordaja on kõikides
maakondades on langustrendis.
Nakatumiskordaja oli kõige kõrgem Tartumaal, jäädes 1 ja 0,9 vahele. Lõuna Regiooni
vastutusalasse kuuluvatest maakondadest on testide arv 100 000 inimese kohta on kõige
madalam Tartumaal - 1771/100 000 in kohta ja Võrumaal - 1570/100 000 in kohta.
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Haigestumuse prognoos, kui R püsiks samal tasemel
Kui nakatumiskordaja jääks samale tasemele (R=0,8), siis on võimalik mai alguseks saavutada
prognoositavalt kuni 200–300 nakatunut päevas.

Haigete vanuseline jaotus
13. nädalal vähenes haigete arv kõikides vanusrümades. Kõige olulisemad muutused olid
vanusrühmas 0–4 (-34%), 10–14 (-31%), 30–59 (-31%), vanuses 70–74 (-34%) võrra ja
vanuserühmas 80 a ja vanem (-24%).
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Kolded
Registreeritud haigestumise vähenemise foonil on aktiivsete kollete üldarv vähenenud.
Möödunud 13. nädalal oli aktiivseid koldeid kokku 192 (sellele eelnenud nädal oli koldeid
kokku 206). Suurem osa kolletest on seotud endiselt töökohtadega, teiste kollete osatähtsus on
vähenenud. 13. nädalal moodustasid töökohakolded 67% (12. nädalal 64%) ja lasteasutuste
kolded 20% (12. nädal 21%) kõigist kolletest.

Reisimisega seotud haigusjuhud
13. nädalal registreeriti 127 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 2,2% juhtude
üldarvust (12. nädalal oli 1,6%).
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13. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 15 riigis. Ühel juhul reisiriik ei ole
teada. Kõige rohkem haigusjuhte on seotud reisimisega Egiptuses (34), Venemaal (29) ja
Rootsis (21).
Riik
Egiptus
Venemaa
Rootsi
Soome
Ukraina
Läti
Poola
Tansaania

Arv
34 (18 UK)
29 (4UK)
21 ( UK 6)
14 (3 LAV ja 5
UK)
6
5
4
4 (UK)

Riik
Araabia Ühendemiraadid
Bulgaaria
Holland
Nigeeria

Arv
3
1
1
1

Suurbritannia
Tšehhi
Türgi
teadmata

1
1
1
1

Nakatumispaigad
13. nädalal tuvastatud 5570 haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 5229 juhul ehk
94%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 38,6% juhtudest. Teadmata
juhtude osakaal tõusis. Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid
olnud 30–36% juhtude üldarvust. Nakkuse said perekonnast 39,2% (peamine levik toimub
perekondades), tööl 11,2%, mujal 3,7% (kontakt haigega toimus tutvusringkonnas, elukohas,
eraüritusel), haiglas/hoolekandeasutuses 1%, välismaal 2,2%, kaitseväes 3,3% ning laste- ja
õppeasutuses 0,65% juhtudest.
Võrreldes 12. nädalaga nakatumispaikade muster ei muutunud märgatavalt. Suurenes teadmata
nakatumiskohaga (35,0%  38,6%) juhtumite osakaal. Vähenes pisut nakatumine perekonnas
(42%  39%). Nakatumiste osakaal tööl ning laste- ja õppeasutuses ei muutunud võrreldes
eelmise nädalaga.
Sekveneerimine
Eelmisel nädalal sekveneeriti 7,3% positiivsetest proovidest.
05.04.2021 seisuga on sekveneeritud 3018 proovi ning on tuvastatud:
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•
•

1344 UK mutatsiooniga viirustüve;
28 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 7 kohaliku juhtu ning sisse toodud 21:
• 11 Tansaaniast,
• 1 Lõuna Aafrikast,
• 1 Venemaalt,
• 4 Soomest,
• 4 lähikontaktset.

Uuritud proovidest 2451 (86%) moodustavad kohalikud juhud ja 421 (13,9%) sisse toodud
juhud. TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli 05.04.2021 seisuga UK viirustüve osakaal
ligi 80,7%. UK mutatsiooniga viirustüve levik on Eestis laialdane ja see viirustüvi on
domineeriv.

Eelmise nädala sekveneeritud proovidest on 8 LAV juhtu, neist 3 sisse toodud Soomest ja
ülejäänud 5 on kohaliku päritoluga. Soomest sisse toodud proov avastati Ida-Virumaal (1),
Tartumaal (1) ja Jõgevamaal (1).
Tuvastatud 5 kohalikku juhtu ei ole enda väitel seotud reisimisega. Neist juhtudest:
1 on seotud perekonnakoldega Tartumaal;
2 juhtu tuvastati Põlvamaal. Neist üks seotud ehitusettevõttega, teine sai nakkuse sõbralt;
1 teadmata nakatumispaigaga juht Võrumaal;
1 juhul on tegemist kaitseväelasega Valgamaal, kellel on umbes 20 lähikontaktset.
Võttes arvesse, et nendes maakondades on tunduvalt vähenenud testide arv ja on kasvanud
positiivsete proovide osakaal ning üle-eestiline teadmata nakatuspaikaga nakatunute
osakaaluga, siis on võimalus LAV tüve varjatult ringlusesse sattumiseks.
Haigussümptomid
13. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 93% ja ilma sümptomiteta 7%
haigestunute üldarvust (analüüsitud 5229 haigusjuhtu).
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1.–13. nädalal asümptomaatiliste juhtumite osakaal moodustab 6,0%, märgatavalt see ei
muutunud. Alates 2020. aasta 40. nädalast moodustavad sümptomitega haigusjuhud 93%
üldarvust.
Hospitaliseerimised
Haiglaravi on kokku vajanud 6,6% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli
30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil on täna 5.04.2021. a
(727).
Seisuga 05.04.2021 on hospitaliseerimist vajanud 7246 haiget, neist 5583 (77%) on saadetud
kodusele ravile ning 936 (12,9%) on surnud. Seisuga 05.04.2021 on ravil 727 patsienti, neist
52 on juhitaval hingamisel.
13. nädala jooksul vajas hospitaliseerimist 539 inimest (võrreldes 12. nädalaga vähenes see 5%
võrra). 13. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 11,3%
(12. nädalal 10,2%, on suurenenud).
Seisuga 05.04.2021. a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat (seisuga
29.03. 2021. a oli 67 aastat, suurenes), 60 ja vanemate isikute osakaal on 75% (12. nädalal
74,2%, pisut suurenes).
Hospitaliseeritud ja haiglaravil olevad patsiendid, märts 2021

Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine
Kokku on pandeemia algusest haigestunud 1 701 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 204
(12%), õdesid 674 (40%), hooldajaid 359 (21%) ning muud personali 464 (27%). Regiooniti
on suurem haigestunute arv Põhja regioonis 749 (44%), Ida regioonis 439 (26%), Lõuna
regioonis 294 (17%) ja Lääne regioonis 219 (13%).
13. nädalal haigestus 33 tervishoiuasutuste töötajat, mis on 8% võrra vähem võrreldes 12.
nädalaga. Enim haigestus õdesid (42%), muud personali haigestus 27%, hooldajaid 21% ja arste
9%.
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13. nädalal haigestunute vaktsineerimise staatus: andmed puuduvad 9 (ehk 27%) haigestunu
kohta, vaktsineerimata oli 13 (39%), vaktsineeritud ühe doosiga 2 (6%) ja vaktsineeritud kahe
doosiga 9 (27%) haigestunutest.
Surmaga on lõppenud 950 haigusjuhtu ehk 0,8% COVID-19 juhtudest (seisuga
5.04.2021). 13. nädalal suri 72 inimest vanuses 43–96 a. Maksimaalne surmajuhtude arv oli 7.,
17. ja 24. märtsil (18).

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 12,6% juhtudest. 82% surmaga lõppenud
juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 100 a,
keskmine vanus on 78,8 a. Mehi oli 502 (52,8%), naisi 448 (47,2%).
Surnud isikute seas on kokku olnud 271 hoolekandeasutuste klienti (28,5% üldarvust). 935
isikut suri haiglas (98,4%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.
Haigestumine hooldekodudes
Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 55 inimest ning see moodustas 1% kõigist
nakatunutest. Hospitaliseeriti 6 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 1,1% kõikidest
hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 7 ning
see moodustas 10% kõikidest surmadest. Nii haigestunute kui hospitaliseeritute ja surmaga
lõppenud juhtude arv on võrreldes aasta algusega oluliselt langenud. Hoolekandeasutuste
paremat epidemioloogilist olukorda saab seostada läbipõdemise ja vaktsineerimise järgselt
tekkinud immuunsusega.
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Hoolekandeasutustes on kollete arv jäänud samaks. Möödunud nädalal oli aktiivseid koldeid
hoolekandeasutustes 10. Reeglina tuuakse nakkus sisse uute klientide, töötajate või
külastajatega, on juhtumeid, kus haiglaravilt tulnud klient on saanud tõenäoliselt nakkuse
raviasutuses olles.
Võrreldes 12. nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne nakatunud
isikute arv pisut suurenenud. Seisuga 04.04 oli aktiivsetes hoolekandeasutuste kolletes
summaarne nakatunute arv 555 (nädal varem nakatunute arv 535) (vt tabel).
Nakatunutest on 80,4% on kliendid ja 19,6% on personal.
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Aktiivsed hoolekandeasutuste kolded
Nakatunute arv
Regionaalosakond
LÕRO

IRO

PRO

Hoolekandeasutuse nimi

kliendid

personal

Kokku

Mulgi Häärber

36

7

43

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste keskus

12

4

16

Räpina haigla

13

1

14

Tõrva haigla

13

2

15

Karaski Pansionaat

24

2

26

Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodu

75

9

84

Kunda Südamekodu

13

7

20

Villa Alfred

32

1

33

Hiiu Ravikeskus

70

30

100

Koeru Hooldekeskus

158

46

204

446

109

555

KOKKU
Vaktsineerimine

05. aprilli 2021.a seisuga on Eestis vaktsineeritud:
• vähemalt 1. doosiga 227 246 inimest (17,1% elanikkonnast);
• ainult 1. doosiga 158 461 (12% elanikkonnast);
• 2. doosiga 68 785 inimest (5,76 % elanikkonnast).
Manustatud dooside koguarv on 296 031.
Vaktsineeritute seas on 05.04. seisuga haigestunud COVID-19-sse 830 inimest, neist:
• 1. doosiga vaktsineeritud 723 inimest, mis moodustab 0,46% kõikidest ainult 1. doosiga
vaktsineeritutest.
• 2. doosiga vaktsineeritud 107 inimest, mis moodustab 0,15% kõikidest 2. doosiga
vaktsineeritutest;
• 48 inimest haigestusid rohkem, kui 7. päeval pärast 2. doosi manustamist, mis
moodustab 0,07% kõikidest 2. doosiga vaktsineeritutest.
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