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COVID-19 andmed seisuga 10.05.2021
Perioodil 26.02.2020–10.05.2021 on registreeritud 125 337 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9431,1.
Seisuga 10.05.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta on 355,0 (seisuga
03.05.2021 oli 376,6 100 000 el. kohta). Haigestumus püsis stabiilsena, esines väike
langustrend.
18. nädala jooksul lisandus 2283 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv
vähenes 5,0% võrra.
Haigestumuse intensiivsus on kõrge.

Viimase nädala jooksul tehti 29 631 testi (2233 testi 100 000 el. kohta), võrreldes eelmise
nädalaga püsis testide arv stabiilsena, esines 3,8% langus. 8,1% testidest osutusid positiivseks
(eelmisel nädalal 9,0%; langus ~10%).
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ECDC soovitustele (2500/100 000 kohta) ei vastanud nädalane testide arv üheski maakonnas.
Nädalane testide maht püsib WHO soovitatud tasemel (2000/100 000 kohta) vaid Harjumaal,
Viljandimaal, Ida-Virumaal ja Pärnumaal, Valgamaal ja Läänemaal. Teistes maakondades on
testide maht tunduvalt madalam. Madalaim oli testide arv Võrumaal - 1206/100 000 kohta.
Prognoos
Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja püsib üle Eesti 0,95 piires (eelmisel nädalal
oli 0,88) ning see on paljuski mõjutatud Harjumaa epidemioloogilisest olukorrast. R ilma
Harjumaata on 0,98. Nakatumiskordaja kõikides regioonides on pööranud ülespoole.
Haigestumis on stabiliseerunud, piirangute leevendamisega võib tekkida haigestumuse kasv.

Arvestades piirangute leevenemist, inimesti ohutaju on langenust ja riskikäitumise suurenemist,
on üsna selge, et väga suure tõenäosusega hakkab R üle 1 kasvama. Kui nakatumiskordaja jääks
samale tasemele (R=0,95), siis on võimalik juuni keskpaigaks saavutada prognoositavalt umbes
300 nakatunut päevas.
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Haigestumine maakonniti
Haigestumus kasvas Ida-Virumaal (21%), Tartumaal (19%), Põlvamaal (18,7%) Valgamaal
(18,3%) ja Pärnumaal (7,8%). Pärnumaal ja Valgamaal kasvas haigestumus teist nädalat järjest.
Viljandimaal, Võrumaal ja Jõgevamaal püsis haigestumus stabiilsena. Teistes maakondades on
haigestumus langutrendis. Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja Ida-Virumaal ja
Tartumaal on selgelt kasvutrendis.

Haigete vanuseline jaotus
18. nädalal võrreldes eelmise nädalaga vähenes haigete arv vanusrümas 10–14 a, 20–29 a, 40–
49 a ja 60+ isikute seas. Suurem haigestunute arvu langus oli vanusrühmas 70–74 a (-40%),
60–64 a (-37%) ja 80+ a (-23%).
Haigete arv vanusrühmas 5–9 a suurenes 14% võrra, 15–19 a ja 65–69 a isikute seas 9–10%
võrra.
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COVID-19 haigete jagunemine vanusrühmade kaupa, 17.–18. nädal 2021. a

Nakatumispaigad
18. nädalal tuvastatud 2283 haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 2121 juhul ehk
93%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 31,3% juhtudest (17. nädalal
29%). Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36%
juhtude üldarvust.
18. nädalal said nakkuse perekonnast 40,3% (peamine levik toimub perekondades ja sugulaste
seas), tööl 12,3%, mujal 5,4% (nakatumine toimus tõenäoliselt peamiselt tutvusringkonnas,
elukohas, ühiselamus jm kohtades), välismaal 3,1%, kaitseväes 1,4%, laste- ja õppeasutuses
2,5%, haiglas/hoolekandeasutuses – 3,3% juhtudest.
Võrreldes 17. nädalaga nakatumispaikade muster märgatavalt ei muutunud. Vähenes veidike
nakatumine välismaal (3,9%  3,1%), kaitseväes (2,8%  1,4%) ning mujal (6,6%  5,4%).
Suurenes juhtumite osakaal perekonnas (38,2%  40,3%), haiglas/hoolekandeasutuses (1,8%
 3,3%) ning laste- ja õppeasutuses (1,9%  2,5%).
Viimase 14-päeva (17.–18. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas
30,5% juhtudest (ei muutunud võrreldes 16.–17. nädalatega).
Kolded
Üldise nakatumise languse foonil väheneb jätkuvalt ka tuvastatud aktiivsete kollete arv. 18.
nädalal oli aktiivseid koldeid kokku 133 (eelmine nädal oli koldeid kokku 140). Kollete arv
vähenes eelkõige PRO-s, teistes regioonides on kollete arv jäänud enam-vähem samaks. Kollete
osakaalus on jätkuvalt esiplaanil töökohakolded 74% (eelmine nädal 76%), pisut on suurenenud
hoolekandeasutuste ja tervishoiuasutustes tuvastatud kollete arv.
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Reisimine
Eelmisel nädalal saabus Eestisse 4796 inimest (17. nädalal 8994):
Venemaalt
– 904 inimest (17. nädalal 1011),
Rootsist
– 541 inimest,
Türgist
– 480 inimest (17. nädalal 1290),
Hispaaniast – 366 inimest (17. nädal 1163),
Egiptusest
– 219 inimest (17. nädalal 577),
Ukrainast
– 237 inimest,
Soomest
– 226 inimest,
Saksamaalt – 206 inimest,
AÜE-st
– 17 inimest (17. nädalal 142).
Piiril tehti 2645 testi, neist 31 ( 1,1%) osutasid positiivseks.
Reisimisega seotud haigusjuhud
18. nädalal registreeriti 65 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 2,8% juhtude
üldarvust. 17. nädalal toodi sisse 89 haigusjuhtu, mis moodustas 3,8% haigusjuhtude üldarvust.
18. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 16 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte
on seotud reisimisega Rootsis (14), Soomes (13) ja Egiptuses (12).
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Riik
Rootsi
Soome
Egiptus
Türgi
Venemaa
Ukraina
Hispaania
Läti

Arv
14
13
12
5
5
3
2
2

Riik
Seišellid
Austria
Holland
Itaalia
Leedu
Maldiivid
Soome
Valgevene

Arv
2
1
1
1
1
1
1
1

Sekveneerimine (esialgsed andmed)
09.05.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 5372 proovi ning on tuvastatud:
- 3213 UK mutatsiooniga viirustüve;
- 3 India mutatsiooniga viirustüvi (B.617.1 – 1 ja B.1.617.2 – 2)
- 64 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 37 kohalikku ning 27 sisse toodud juhtu.
Sel nädalal tuvastati 5 LAV kohaliku juhtu ja 2 India varianti B.1.617.2, mis olid sisse toodud
üks Indiast ja teine Saksamaalt.
TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi
96,6%. UK mutatsiooniga viirustüve levik on Eestis laialdane ja domineeriv.

Haigussümptomid
18. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 91,8% ja ilma sümptomiteta 8,2%
haigestunute üldarvust (analüüsitud 2062 haigusjuhtu).
Hospitaliseerimised
Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli
30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727).
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Seisuga 10.05.2021 on hospitaliseerimist vajanud 8545 haiget, neist 7066 (82,7%) on saadetud
kodusele ravile. Seisuga 10.05.2021 viibib haiglaravil 290 COVID-19 patsienti, neist
intensiivravil 43 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 31.
18. nädalal hospitaliseeriti 197 inimest (võrreldes 17. nädalaga vähenes see 9,2% võrra). 18.
nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 16,7% (17. nädalal
13,0%, osakaal suurenes).
Seisuga 10.05.2021. a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67,8 aastat
(03.05.2021. a oli 68,3, vähenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 73,1%
(03.05.2021. a oli 77,7%, vähenes).
Hospitaliseeritud ja haiglaravil olevad patsiendid, aprill-mai 2021

Hospitaliseeritute hulgas vähenes 24,5% võrra üle 80-aastaste osakaal ja suurenes kahekordselt
30–39 osakaal.
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Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 415 patsienti (4,8% kõigist
haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 10.05.2021 on juhitaval hingamisel
31 patsienti, keskmine vanus on 63,5 aastat, mehi 18 (58,1%) ja naisi 13 (41,9%).
Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine
Kokku haigestus pandeemia algusest 1 773 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 208 (12%),
õdesid 711 (40%), hooldajaid 368 (21%) ning muud personali 486 (27%).
Regiooniti on suurim haigestunute arv Põhja regioonis 764 (43%), Ida regioonis 475 (27%),
Lõuna regioonis 303 (17%) ja Lääne regioonis 231 (13%).
18. nädalal ei registreeritud ühtegi haigestumise juhtu Põhja regioonis.
18. nädalal haigestus 11 tervishoiuasutuste töötajat, mis on 2,2 korda rohkem võrreldes 17.
nädalaga.
Nädala jooksul haigestunute vaktsineerimise staatus: vaktsineerimata 46%, vaktsineeritud ühe
doosiga 18% ja vaktsineeritud kahe doosiga 36% haigestunutest.
Surmaga on lõppenud 1 204 haigusjuhtu ehk 0,96% COVID-19 juhtudest (seisuga
10.05.2021).
18. nädalal suri 33 inimest vanuses 61–92 a.
Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) – 5.
Surmajuhud nädalate kaupa (surmakuupäeva järgi) ja võrdlus eelmise nädalaga:
2021. a nädal
Surmajuhud
Võrdlus eelmise nädalaga (%)
1
34
- 12,8
2
48
+ 41,2
3
47
- 2,1
4
42
- 10,6
5
43
+ 2,3
6
36
-16,2
7
39
+ 8,3
8
60
+53,8
9
66
+10
10
59
-10,6
11
70
+18,6
12
82
+17,1
13
73
-11
14
86
+ 17,8
15
60
-30,2
16
49
-18,3
17
26
-46,3
18
33
+26,9
Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 14% juhtudest. 80% surmaga lõppenud
juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a,
keskmine vanus on 78 a. Mehi oli 633 (52,6%), naisi 571 (47,4%).
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Surnud isikute seas on kokku olnud 280 hoolekandeasutuste klienti (23,3% üldarvust). 1189
isikut suri haiglas (98,8%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.
Haigestumine hooldekodudes
Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 22 inimest ning see moodustas 1,0% kõigist
nakatunutest. Hospitaliseeriti 4 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 2% kõikidest
hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 4 ning
see moodustas 12% kõikidest surmadest.
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Seisuga 09.05.2021 oli aktiivseid hoolekandeasutuste koldeid 9 (seisuga 02.05.2021 oli
jälgimisel 8 aktiivset kollet).
18. nädalal lisandus üks uus kolle LäRO-sse - Lossipargi Eakatekodu, nakkus tuvastati 8
kliendil ja 1 töötajal. Samuti lisandus uus kolle IRO-s - Narva-Jõesuu Hooldekodu, nakkus
tuvastati 9 kliendil.
Võrreldes 17. nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne nakatunute
isikute arv jäänud enam-vähem samaks. Seisuga 09.05 oli aktiivsetes hoolekandeasutuste
kolletes summaarne nakatunute arv 377 (nädal varem nakatunute arv 372). Varem tuvastatud
kolletes lisandus uusi nakatunuid juurde Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekoju ja Karjaküla
Sotsiaalkeskusesse.
Nakatunutest on 81,7% kliendid (eelmine nädal 80,4%) ja 18,3 % on personal (eelmine nädal
19,6%).
Aktiivsed hoolekandeasutuste kolded
Nakatunute arv
Regionaalosakond
LõRO

LäRO
IRO
PRO

Hoolekandeasutuse nimi
Pariisi erihooldekeskus
Tõrva haigla
Tartu Maarja tugikeskus
Karaski Pansionaat
Lossipargi Eakatekodu
Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodu
Narva-Jõesuu Hooldekodu
Hiiu Ravikeskus
Karjaküla Sotsiaalkeskus

KOKKU
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kliendid
10
22
5
34
8
75
9
106
39
308

personal
3
7
3
4
1
12
0
34
5
69

Kokku
13
29
8
38
9
87
9
140
44
377
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Vaktsineerimine
9. mai 2021.a seisuga on Eestis vaktsineeritud:
•
vähemalt 1. doosiga 373 189 inimest (28,08% elanikkonnast);
•
ainult 1. doosiga 213 809 (16,09% elanikkonnast);
•
2. doosiga 159 380 inimest (11,99 % elanikkonnast);
•
täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 34,8%,
•
sh 70-aastaste ja vanemate hõlmatus – 63,7%
Manustatud dooside koguarv on 508187.
Vaktsineeritute seas on 07.05. seisuga haigestunud COVID-19-sse 5438 inimest ehk 1,5%
kõikidest vaktsineeritutest, neist:
•
pooleli vaktsineeritud 4847 inimest, mis moodustab 2,25% kõikidest pooleli
vaktsineeritutest.
•
täielikult vaktsineeritud 591 inimest, mis moodustab 0,4% kõikidest täielikult
vaktsineeritutest;
•
täielikult vaktsineeritutest on sattunud haiglasse 60 ehk 0,04% ja surnud 2 ehk.
Infoallikas: TIS
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