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COVID-19 andmed seisuga 17.05.2021 

 

Perioodil 26.02.2020–17.05.2021 on registreeritud 127 206 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9571,7. 

 

Seisuga 17.05.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta on 312,5 (seisuga 

10.05.2021 oli 355,0 100 000 el. kohta). Haigestumus on langustrendis.  

 

19. nädala jooksul lisandus 1870 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv 

vähenes 18,1% võrra.  

 

Haigestumuse intensiivsus maakonniti on keskmine kuni kõrge, Ida-Virumaal püsis väga kõrgel 

tasemel.  

 
 

Viimase nädala jooksul tehti 28 940 testi (2322 testi 100 000 el. kohta), testide arv püsis 

stabiilsena. 6,1% testidest osutusid positiivseks (eelmisel nädalal 8,1%). Vanusrühmade järgi 

oli kõrgeim positiivsete testide osakaal laste seas: vanusrühmades 0–4a  (9,3%), 10–14 a (8,7%) 

ja 15–19 a (8,0%). 

 

ECDC soovitustele (2500/100 000 kohta) vastab nädalane testide arv Ida-Virumaal, WHO 

soovitatustele (2000/100 000 kohta) Harjumaal, Läänemaal ja Pärnumaal. Teistes maakondades 

on testide arv tunduvalt madalam, sealjuures kõige madalam Hiiumaal – 1342/100 000 kohta.  
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Prognoos  

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja oli üle-eestiliselt 0,92 piires (eelmisel nädalal 

oli 0,95) ning see on paljuski mõjutatud Harjumaa epidemioloogilisest olukorrast. 

Nakatumiskordaja Harjumaal on langustrendis. R ilma Harjumaata on 0,98. Haigestumus kogu 

Eesti on  stabiliseerunud, piirangute leevendamisega võib tekkida haigestumuse kasv.  

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 Arves tades  piirangute leevenemis t, inimes ti ohutaju  on langenus t ja riskikäit umise suurenemis t, on üsna selge, et väga suure tõenäosusega hakkab R üle 1 kasvama. Kui nakatumiskordaja jääks  samale tasemele (R=0,95), s iis  on võimalik juun i keskpaigaks  saavutada prognoos itavalt umbes  300 nakatunut päevas .  
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Haigestumine maakonniti 

Haigestumus kasvas Ida-Virumaal (37%), Tartumaal (19%), Valgamaal (16,4%) ja Pärnumaal 

(7,8%). Ida-Virumaal ja Tartumaal kasvas haigestumus teist nädalat järjest ning Valgamaal 

kolmandat nädalat järjest. Võrumaal kasvas stabiilsena püsinud haigestumus 53% võrra, 

kusjuures testide arv 100 000 in kohta oli kriitilisel tasemel.  

 

Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal püsis haigestumus stabiilsena. Teistes maakondades on 

haigestumus langutrendis. Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja Ida-Virumaal ja 

Tartumaal on selgelt test nädalat järjest kasvutrendis. Pärnumaal püsib R 1 lähedal.  

 

  

 

 
 

Viimase 14 päeva haigestumus püsib novembri lõpu tasemel, kus rakendati esimesi piiranguid. 

Seega tuleb leevendustega olla ettevaatlik.  
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Haigete vanuseline jaotus   

19. nädalal võrreldes eelmise nädalaga vähenes haigete arv kõikides vanusrümades välja 

arvatud 10–14-aastased lapsed. Haigete arv vanusrühmas 10–14 a suurenes 12% võrra. Suurem 

haigestunute arvu langus oli vanusrühmas 15–19 a (-34%), 80+ a (-34%) ja 75–79 a (-30%).  

 

COVID-19 haigete jagunemine vanusrühmade kaupa, 18.–19. nädal 2021. a 

 
 

Nakatumispaigad 

19. nädalal tuvastatud 1870 haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 1838 juhul ehk 

98%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 28% juhtudest (18. nädalal 

31%). Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% 

juhtude üldarvust.  

19. nädalal said nakkuse perekonnast 41% (peamine levik toimub perekondades ja sugulaste 

seas), tööl 14%, mujal 7% (nakatumine toimus tõenäoliselt peamiselt tutvusringkonnas ja  

elukohas), välismaal 2,7%, laste- ja õppeasutuses 2,5%, tervishoiu/hoolekandeasutuses – 2,1% 

juhtudest.    

Võrreldes 18. nädalaga nakatumispaikade muster märgatavalt ei muutunud. Vähenes veidike  

nakatumine välismaal (2,9% → 2,7%), tervishoiu/hoolekandeasutuses (3,3% → 2,1%) ja 

kaitseväes (1,4% → 1,1%). Suurenes juhtumite osakaal tööl (12,3% → 14%), laste- ja 

õppeasutuses (2,5% → 3,4%) ning mujal (5,4% → 7%, eeskätt tutvusringkonnas). 

Viimase 14-päeva (18.–19. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas  

32,3% juhtudest. 

Kolded 

Üldise nakatumise languse foonil väheneb jätkuvalt ka tuvastatud aktiivsete kollete arv. 19. 

nädalal oli aktiivseid koldeid  kokku 109 (eelmine nädal oli koldeid kokku 133). Kollete arv 

vähenes eelkõige PRO-s. Ka IRO-s ja LäRO-s vähenes kollete arv, kuid mitte nii 

märkimisväärselt, ainsana suurenes tuvastatud kollete arv pisut LõRO-s (+4). Kollete osakaalus 

on jätkuvalt esiplaanil töökohakolded 69% (eelmine nädal 74%). Suurenenud on veidi 



  17.05.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

lasteasutuste kollete osakaal, eelkõige koolieelsete lasteasutuste kolded. Aktiivseid 

koolikoldeid on hetkel üks (hariduslike erivajadustega kool, kus ei saa rakendada distantsõpet). 

 

 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

19. nädalal registreeriti 49 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 2,7% juhtude 

üldarvust. 19. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 14 riigis. Kõige rohkem 

haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaale (16), Rootsi (6) ja Soome (6). 

 

 
 

Riik Arv Riik Arv 

Venemaa 16   Saksamaa 2  

Rootsi 6 Costa Rica 1  

Soome 6 Hispaania 1  

Ukraina 5 Kreeka 1  

Türgi 4 Läti 1  

Araabia Ühendemiraadid 2 Norra 1  

Egiptus 2 Suurbritannia 1  
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Sekveneerimine (esialgsed andmed) 

 

17.05.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 5722 proovi ning on tuvastatud: 

- 3792 UK mutatsiooniga viirustüve; 

- 4 India mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja kolm B.1.617.2) 

- 66 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 37 kohalikku ning 27 sisse toodud juhtu.  

 

Sel nädalal tuvastati üks sisse toodud India viiruse tüvi B.1.617.2.  

 

TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 

95,8%.  

 

 

 
Synlabi poolt  genotüüpeeriti 321 juhtu, neist 298 on UK mutatsiooniga, 1 LAV mutatsiooni 

kahtlusega, millele tehakse täiendava sekvesteerimise analüüs.    

 
 

Haigussümptomid 

19. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 91,1% ja ilma sümptomiteta 8,9% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 1771 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). 

Seisuga 17.05.2021 on hospitaliseerimist vajanud 8681 haiget, neist 7240 (83,4%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 17.05.2021 viibib haiglaravil 232 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 32 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 22. 

 

19. nädalal hospitaliseeriti 143 inimest (võrreldes 18. nädalaga vähenes see 27,4% võrra). 19. 

nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 12,8% (18. nädalal 

16,7%, osakaal suurenes).   
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Seisuga 17.05.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66,2 aastat 

(10.05.2021. a oli 67,8, 03.05.2021. a 68,3, väheneb), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 

69,8 % (10.05.2021. a oli 73,1%, 03.05.2021. a 77,7%, väheneb). 

 

Hospitaliseeritud ja haiglaravil olevad patsiendid, aprill-mai 2021 

 
 

Hospitaliseeritute hulgas vähenes võrreldes jaanuariga peaaegu 2 korda üle 80-aastaste isikute 

osakaal, püsib samal tasemel hospitaliseerimist vajanute arv vanuses 60–69 ja 70–79 aastat. 

Osakaal kasvas peaaegu 2 korda vanusrühmades 50–59, 40–49 ja 30–39.  

 

 
 

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 423 patsienti (4,9% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 17.05.2021 on juhitaval hingamisel 

22 patsienti, keskmine vanus on 63,3 aastat, mehi 16 (72,7%) ja naisi 6 (27,3%). 
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Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine  

Kokku haigestus 14 tervishoiuasutuste töötajat, mis on kolme võrra rohkem kui 18. nädalal. 

Haigestunute jaotus regiooniti: Põhja regioonis (1), Lõuna regioonis (5), Ida regioonis (4) ja 

Lääne regioonis (4). 

Ametite lõikes haigestus arste 2, õdesid 4, hooldajaid 5 ja 3 muud personali. 

 

Haigestunute vaktsineerimise staatus: vaktsineerimata 50%, andmed puuduvad 7% kohta, 

vaktsineeritud ühe doosiga 14% ja vaktsineeritud kahe doosiga 29% haigestunutest. 

 

Kokku haigestus pandeemia algusest 1 787 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 210 (12%), 

õdesid 715 (40%), hooldajaid 373 (21%) ning muud personali 489 (27%).  

 

Regiooniti on suurim haigestunute arv Põhja regioonis 765 (43%), Ida regioonis 479 (27%), 

Lõuna regioonis 308 (17%) ja Lääne regioonis 235 (13%). 

 

Surmaga on lõppenud 1 223 haigusjuhtu ehk 0,96% COVID-19 juhtudest (seisuga 

17.05.2021). 

19. nädalal suri 17 inimest vanuses 51–90 a.  

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) – 3 (2,43). 

 

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 

15 

16 

17 

18 

19 

86 

60 

49 

26 

35 

17 

+ 17,8 

-30,2 

-18,3 

-46,3 

+34,6 

-51,4  

 

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,9% juhtudest. 80,3% surmaga lõppenud 

juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a, 

keskmine vanus on 78,2 a. Mehi oli 641 (52,4%), naisi 582 (47,6%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 283 hoolekandeasutuste klienti (23,1% üldarvust). 1 208 

isikut suri haiglas (98,8%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.  



  17.05.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

Haigestumine hooldekodudes 

Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 8 inimest ning see moodustas 0,4% kõigist 

nakatunutest. Hospitaliseeriti 3 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 2,1% kõikidest 

hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 3 ning 

see moodustas 18% kõikidest surmadest.  

 

 
 

 

 
19. nädalal uusi koldeid hoolekandeasutustes ei lisandunud. Seisuga 16.05.2021 on aktiivseid 

koldeid 8 (eelmisel nädalal oli jälgimisel 9 aktiivset kollet).  
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Võrreldes eelmise nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne 

nakatunute isikute arv vähenenud. Seisuga 16.05 oli aktiivsetes hoolekandeasutuste kolletes 

summaarne nakatunute arv 340 (nädal varem nakatunute arv 377) (vt tabel). Varem tuvastatud 

kolletele lisandus nädalas uusi nakatunuid juurde ainult Narva-Jõesuu Hooldekodusse. 

Teistesse hoolekandeasutuste kolletesse uusi nakatunuid juurde ei lisandunud. 

Nakatunutest on 80,6% kliendid (eelmine nädal 81,7%) ja 19,4 % on personal (eelmine nädal 

18,3%). 

 

Aktiivsed hoolekandeasutuste kolded 

Regionaal-

osakond Hoolekandeasutuse nimi 

Nakatunute arv 

kliendid personal Kokku 

LõRO Pariisi erihooldekeskus 10 3 13 

  Tõrva haigla 22 7 29 

  Tartu Maarja tugikeskus 5 3 8 

LäRO Lossipargi Eakatekodu 7 1 8 

IRO Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodu 75 12 87 

  Narva-Jõesuu Hooldekodu 10 1 11 

PRO Hiiu Ravikeskus 106 34 140 

Karjaküla Sotsiaalkeskus 39 5 44 

KOKKU 274 66 340 

 

 

16. mai 2021.a kl.18.00 seisuga on Eestis vaktsineeritud: 

• vähemalt 1. doosiga 400 246 inimest (30,12% elanikkonnast); 

• ainult 1. doosiga 221 304 (16,66% elanikkonnast); 

• 2. doosiga 178 942 inimest (13,46 % elanikkonnast); 

• täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 37,3%, 

• sh 70- aastaste ja vanemate hõlmatus – 64,6% 

Manustatud dooside koguarv on 578 156. 

Vaktsineeritute seas on 17.05. seisuga haigestunud COVID-19-sse 5865 inimest ehk 1,47% 

kõikidest vaktsineeritutest, neist: 

• pooleli vaktsineeritud 5204 inimest, mis moodustab 2,34%  kõikidest pooleli 

vaktsineeritutest. 

• täielikult vaktsineeritud 661 inimest, mis moodustab 0,37% kõikidest täielikult 

vaktsineeritutest; 

Infoallikas: TIS 

 


