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COVID-19 andmed seisuga 16.08.2021
Ajavahemikul 26.02.2020–09.08.2021 registreeriti 137 155 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 10320,4.
Seisuga 16.08.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 256,59 (seisuga
09.08.2021 oli 203,3).
32. nädala jooksul lisandus 1942 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute
juhtude arv 31,9% võrra.
32. nädalal tehti 39 715 testi (2993 testi 100 000 el. kohta), mida on 35,4% võrra rohkem kui
31. nädalal. 4,9% testidest osutusid positiivseks (31. nädalal 5,0%). Testide osakaal kasvas nii
seireuuringu kui ka perearsti saatekirjade alusel tehtud testide arvelt. Kõrgeimat positiivsete
testide osakaalu on täheldatud Jõgevamaal (11,0%), Põlvamaal (11,0%), Valgamaal (10,4%) ja
Võrumaal (10,2%), kusjuures nendes maakondades on testide arv 100 000 el kohta varjatud
leviku tuvastamiseks väike, vastavalt 1990/100 000 kohta Jõgevamaal, 1915/ 100 000 kohta
Valgamaal.
Perearsti saatekirja alusel tehtud testide hulgas oli positiivseid teste 18% (31. nädalal 15%).
Nädalane testide arv vastab WHO nõuetele (2000/100 000 kohta) Harjumaal, Hiiumaal, IdaVirumaal, Järvamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Raplamaal,
Saaremaal, Tartumaal ja Võrumaal. ECDC testimise nõutele (2500/100 000 kohta) vastab
Harjumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Võrumaal.
Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on kõrge.
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Prognoos
Nakatamiskordaja on üle-eestiliselt 1,2 (eelmisel nädalal 1,2) ehk võrreldes eelmise nädalaga
on see jäänud samale tasemele. Võrreldes 09.08.2021 seisuga on oluliselt kasvanud
nakatamiskordaja Ida Regionaalosakonnas (1,1 → 1,35), kuna madalate nakatunute arvu foonil
on juhtu arv kasvanud 43%. Lõuna regiooni nakatamiskordaja on jäänud samale tasemel
(R=1,3).
Viimase 14 päeva haigestumus kasvas kõikides maakondades peale Ida-Virumaa, kus see
langes veidi. Kõrgeim juurdekasv on Valgamaal (139,4%), Jõgevamaal (136,8%), Saaremaal
(90,9%). Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Võrumaa (477,2/100 000 in kohta),
Põlvamaa (446,3/100 000 in kohta), Pärnumaa (385,2/ 100 000 in kohta), Tartumaa (341,8/100
000 in kohta), Jõgevamaa (316,4/100 000 in kohta) ja Raplamaa (303,5/100 000 in kohta).
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Arvestades nakatamiskordaja tänast taset võib järgmisel nädalal (33. nädalal) oodata ca 20%
haigestunute arvu kasvu, st ca 2300 nakatunut nädalas ja 300–400 nakatunut päevas.

Haigete vanuseline jaotus
Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse
elanikkonna hulgas, 20–49 aastaste osakaal moodustab kõikidest nakatunutest 61,2%. Kui
varasemalt oli nimetatud vanuserühmas enim nakatunud 20–29-aastatse hulgas, siis viimastel
nädalatel on selles vanusrühmas enim nakatunuid 30–39-aastaste hulgas. Oluliselt on kasvanud
ka nakatunute arv 40–49-aastaste ning 50–59-aastaste hulgas. Mõnevõrra on suurenenud
haigestunute arv vanusrühmas 60+ (võrreldes eelmise nädalaga on suurenenud 82% võrra,
kõige suurem kasv oli üle 80-aastaste vanusrühmas – 119%).
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Nakatumispaigad
32. nädalal analüüsiti 1837 haigusjuhtu (95% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud andmete
põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 32% juhtudest (31. nädalal – 35%). Alates 2020. a 49.
nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust, alates
2021. a 26. nädalast teadmata nakatumispaikade osakaal vähenes ning moodustab 22-28%.
32. nädalal said nakkuse välismaal 7,1%, perekonnas 36,6%, tööl 5,4%, tutvusringis 8%,
meelelahutuse- jm üritustes 4%, kaitseväes 0,4%, tervishoiuasutuses ja hooldekodudes 2%,
usulaagrites ja kiriku üritustel 1,4% ning mujal 6% juhtudest.
Suurenes nakatumine pereringis (26%→36,6%) ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuses
(0,8%→2%). Vähenes nakatumine meelelahutuse- jm üritustes (10,7%→4%), kaitseväes
(2%→0,4%) ja tutvusringis (9%→8%). Ei muutunud nakatunute osakaal tööl ja välisriikides.
Viimase 14-päeva (31.–32. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal on
suurenenud ja moodustas 33,7% juhtudest (30.–31. nädalad oli 28,7%).
Reisimine
Eelmisel nädalal saabus Eestisse 20 281 inimest (31. nädalal 19 266), kes täitsid piiriületaja
ankeedi:
Lätist
- 3196 inimest (31. nädalal 2695),
Venemaalt
- 2400 inimest (31. nädalal 1660),
Saksamaalt - 1713 inimest (31. nädalal 2012),
Itaalia
- 1256 inimest (31. nädalal 1279),
Türgist
- 1214 inimest (31. nädalal 1395).

Reisimisega seotud haigusjuhud
32. nädalal registreeriti 130 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 6,7% juhtude
üldarvust ja 7,1% juhtudest, mille kohta on andmeid nakatumispaiga kohta. 32. nädala sisse
toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 24 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on seotud
reisimisega Türgis, Soomes ja Venemaal.
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Riik
Türgi
Soome
Venemaa
Itaalia
Hispaania
Bulgaaria
Leedu
Montenegro
Prantsusmaa
Rootsi
Suurbritannia
USA
Gruusia

Arv
43
27
11
6
5
3
3
3
3
3
3
3
2

Riik
Läti
Norra
Poola
Belgia
Holland
Horvaatia
Kreeka
Küpros
Pakistan
Saksamaa
Taani
USA saared

Arv
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sekveneerimine
Viimase nädala genotüpeerimise andmetel on Delta tüve osakaal 98%. Lisaks tuvastati
sekveneerimisega eelmisel nädalal kaks Gamma variandiga ja kaks Alfa variandiga nakatunut.
Mõlema variandi puhul oli üks tuvastatud juht sisse toodud välismaalt.
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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).
Seisuga 16.08.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9275 haiget, neist 8289 (89%) on saadetud
kodusele ravile. Seisuga 16.08.2021 viibib haiglaravil 91 COVID-19 patsienti, neist
intensiivravil 10 patsienti, juhitaval hingamisel 8. Haiglaravi vajanud patsientide arv kasvab.
32. nädalal hospitaliseeriti 69 inimest (võrreldes 31. nädalaga suurenes 30% võrra).
32. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 14,8% (31.
nädalal - 13,8%). Seisuga 16.08.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64
aastat (09.08.2021. a oli 61,8 aastat), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 60,4%
(09.08.2021. a oli 59%).

Erinevalt varasemast perioodist kasvas 32. nädalal hospitaliseeritute hulgas 40-59 aastaste
osakaal. Üle 70-aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas on oluliselt vähenenud.
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Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 444 patsienti (4,8% kõigist
haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 16.08.2021 on juhitaval hingamisel
kuus patsienti.
Surmaga on lõppenud 1 279 haigusjuhtu ehk 0,93% COVID-19 juhtudest (seisuga
16.08.2021).
32. nädalal suri 2 inimest vanuses 50 - 70 a, kõikidel inimestel olid kaasuvad haigused, pole
vaktsineeritud (31. nädalal – 4 in).
Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) – 0,29.
Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,6% juhtudest. 80% surmaga lõppenud
juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a,
keskmine vanus on 82,3 a. Mehi oli 668 (52,2%), naisi 611 (47,8%).
Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (22,8% üldarvust). 1 265
isikut suri haiglas (98,9%). Esimene surmajuht esines 25.03.2020.

Kolded
32. nädalal oli kokku 50 kollet, milles kumulatiivne nakatunute arv 706. Uusi nakatunuid (179)
on viimase 10 päeva jooksul lisandunud 22 koldesse. Üle poolte kolletest 58% on seotud
mitmesuguste mujal klassifitseerimata tegevustega (meelelahutusüritused, laagrid,
ekskursioonid, pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, festivalid jne). Selliseid koldeid on kokku
29 ning neis on kokku nakatunud 503 inimest. Lisaks mitmesugustele üritustele, kogunemistele
on suurema osakaaluga ka perekondlikud kolded moodustades ca veerandi kõigist kolletest
(24%). Töökoha koldeid on 12% (6 kollet).
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Põhja regioonis on üks hooldekodu kolle, kus nakatunud 37 kliendist on vaktsineerimata
inimesi viis. 10 nakatunud töötajast on vaktsineerimata üks töötaja. 16.08 seisuga vajavad
haiglaravi viis klienti.
Lõuna regioonis on üks hooldekodu kolle, kus nakatunud seitsmest kliendist on kaks
vaktsineerimata, üks poolelioleva vaktsinatsioonikuuriga ja neli täielikult vaktsineeritud.
Sümptomitega on hetkel neli klienti.

Vaktsineerimine
16.08.2021 seisuga on Eestis vaktsineeritud:
• vähemalt üks kord vaktsineeritud 691 443 inimest (52,03% elanikkonnast);
• pooleli oleva vaktsineerimisega 93 778 inimest;
• täielikult vaktsineeritud 597 665 inimest (44,97% elanikkonnast).
Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus on 61,45%, sh 60-aastaste ja vanemate hõlmatus –
69,67%. Manustatud dooside koguarv on 1 208 786.
Pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga isikute seas on 16.08.2021 seisuga COVID-19-sse
haigestunud kokku 3631 isikut ehk 3,9% kõigist pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga isikutest.
Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituid oli neist 225.
Täielikult vaktsineeritute seas on 16.08.2021 seisuga haigestunud COVID-19-sse kokku 1584
inimest ehk 1,7% kõikidest täielikult vaktsineeritutest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu
hospitaliseerituid oli neist 54.
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32. nädalal moodustasid vaktsineerimata haigestunud kõigist vaktsineerimata isikutest 0,23%,
pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga haigestunud kõigist pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga
isikutest 0,10% ning täielikult vaktsineeritud haigestunud kõigist täielikult vaktsineeritutest
0,06%.

Infoallikas: TIS
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