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COVID-19 andmed seisuga 26.07.2021 

 

Ajavahemikul 26.02.2020–26.07.2021 registreeriti 132 524 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9971,9. 

 

Seisuga 26.07.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 76,8 (seisuga 

19.07.2021 oli 50,9).  

 

29. nädala jooksul lisandus 645 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute 

juhtude arv 72,0% võrra.   

 

29. nädalal tehti 18 494 testi (1394 testi 100 000 el. kohta), mida on 33,1% võrra vähem kui 28. 

nädalal. 3,5% testidest osutusid positiivseks (28. nädalal 1,4%). Kõrgeimat positiivsete testide 

osakaalu on täheldatud Pärnumaal (9,0%), Valgamaal (7,5%) ja Tartumaal (7,0%). Ainult 

kolmes maakonnas positiivsete testide % ei ületa ECDC soovitusliku 3% piirmäära. 

 

Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on keskmine.  

 

 
 

 

Prognoos  

Nakatamiskordaja on üle-eestiliselt 1,25 (piirid 1,25–üle 1,45). R on kasvutrendis. Kasv on 

seotud nii Delta tüve domineerimisega kui ka ürituste läbiviimisega.  

Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 9 kollet ja nendes on haigestunud kokku 166 

inimest. Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid 
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veel. Üritustest (meelelahutusüritused, laagrid jne) osavõtjad on reeglina erinevatest 

piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti piirkondadesse.   

Võttes arvesse, et R on kõrge, siis on ootuspärane, et ainuüksi üritustega seotult lisandub 30. 

nädal ligi 200 sekundaarset juhtu.  

 

Ilma ürituste osalevate inimeste arvu piiramiseta saame näha septembri keskpaigal juba kuni 

2500 haigestunut päevas. 

 

 
 

  
 

     

  
  



  26.07.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

Põhja regioonis püsib R stabiilsel tasemel, väikese kasvutrendiga 1,25, eelmisel nädalal oli 

1,2. Teistes regioonides on R kasvanud: Ida regioonis  -1,35 (eelmisel nädalal 0,85), Lõuna 

regioonis  1,65 (eelmine nädal 1,2), Lääne regioonis on 1,65 (eelmine nädal 1,27).  

 

Prognoos  

Järgmisel nädalal võib oodata umbes 1000 nakatunut nädalas, aga augusti lõpus või septembri 

alguses võib oodata juba 1000 nakatunut päevas, kui piiranguid ei rakendata ja kasv jätkuks 

sarnases tempos. Juba augusti esimeses pooles võib oodata üle 200 aga ka juba üle 300 

nakatunuga päevi. Kui kasvu on suuresti põhjustanud nooremaealised, siis kasvu jätku on 

oodata ka vanemaealiste seas.  

Ühtlasi on oodata haiglapatsientide kasvu, mis võib ilma lisameetmete rakendamiseta jõuda 

juba sügiseks taas sadadeni. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

lllllllll öö  

Haigestumine maakonniti 

29. nädalal täheldati haigestumuse langust vaid Võrumaal 52% võrra. 

Haigestumus püsis stabiilsena Ida-Virumaal ja Järvamaal. 

Muudes maakondades oli haigestumus kasvutrendis.  

 

Kõrgeim juurdekasv on Lääne-Virumaal 138%, Tartumaal 174%, Saaremaal 120,5%, 

Valgamaal 69,9%, Põlvamaal 87,4%. 

Kahel järjestikusel nädalal on epideemiline kasv Pärnumaal 93%, Läänemaal 57%, Jõgevamaal 

50%. 

 

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt  Pärnumaa (137,5/100 000 in kohta), 

Raplamaa (99,2/100 000 in kohta), Tartumaa (82,2/ 100 000 in kohta) ja Harjumaa 

(78,7/100 000 in kohta)   
 

 

Haigete vanuseline jaotus   

29. nädalal võrreldes eelmise nädalaga suurenes või oli stabiilsel tasemel haigete arv kõikides 

vanusrümades välja arvatud isikud vanuses 70-74 aastat (langus 50%). Haigestunute arvu 
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protsentuaalne kasv oli suurim vanusrühmas üle 80 a (350%), 40-49 a (126%), 15-19 a (126%) 

ning 20-29 a (116%). Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, 

sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas.  

 

 
 

Nakatumispaigad 

29. nädalal analüüsiti 571 haigusjuhtu (88,5% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud 

andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 25,6% juhtudest (28. nädalal – 22,7%). Alates 

2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude 

üldarvust, alates 2021. a 26. nädalast vähenes ning moodustab 22-28%.  

 

29. nädalal said nakkuse välismaal 17,7%, perekonnas 23,6%, tööl 4,7%, tutvusringis 8,9%,  

meelelahutuse- jm üritustes 13,1%, kaitseväes 0,9%, tervishoiuasutuses 0,7% ja mujal 4,7% 

juhtudest.  

 

Vähenes nakatumise osakaal välismaal (22,7%→17,7%), tööl (6,6%→4,7%), pereringis 

(25%→23,6%) ning mujal (7,2%→4,7%). 

Suurenes nakatumine tutvusringkonnas (4,8%→8,9%), meelelahutuse- jm üritustes 

(8%→13,1%) ning teadmata nakatumiskohaga juhtude osakaal (22,6%→25,6%). Tuvastati 

kaitseväes ja tervishoiuasutuses nakatumise üksikjuhud. 

 

Viimase 14-päeva (28.–29. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal ei 

muutunud märgatavalt ja moodustab 24,5 % juhtudest (27.–28. nädalad oli 23,8 %). 

Üritustega on seotud kolded:  

Lääne Regiooni   kolded: 

1. Pulm (haigeid kokku 7) 

2. Lastelaager (haigeid kokku 33) 

3. Meelelahutusüritus (haigeid kokku 64) 
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Lõuna Regiooni kolded: 

1. Laager (haigeid kokku 6) 

2. Spordiüritus (haigeid kokku 6) 

3. Spordiürdiüritus (haigeid kokku 16) 

4. Meelelahutusasutus 11 

Põhja Regiooni kolded: 

1. Suvepäevade kolle 1 (töökoha põhine, haigeid kokku 15) 

2. Suvepäevade kolle 2 (töökoha põhine, haigeid kokku 9) 

 

Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 9 kollet ja nendes on haigestunud kokku 166 

inimest. Suurim kolle on hetkel 64 isikuga, mitmesse koldesse lisandub haigeid 

veel.  Üritustega (meelelahutusüritused, laagrid jne) osavõtjad on reeglina erinevatest 

piirkondadest ja haigestunud liiguvad pärast nakatumist erinevatesse piirkondadesse. 

 

Reisimine 

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 17 000 inimest (28. nädalal 18 248), kes täitsid piiriületaja 

ankeedi:  

Lätist  - 2556 inimest (28. nädalal 2554), 

Venemaalt - 1444 inimest (28. nädalal 1662), 

Saksamaalt - 1434 inimest (28. nädalal 1507), 

Türgist  - 1177 inimest (28. nädalal 1379), 

Suurbritannia  - 1151 inimest (28. nädalal 1006). 

 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

29. nädalal registreeriti 101 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 15,6% juhtude 

üldarvust. 29. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 23 riigis. Kõige rohkem 

haigusjuhte on seotud reisimisega Hispaanias, Venemaal, Soomes ja Türgis.   

 

 

Riik                                                               Arv Riik                Arv 

Hispaania 15 Holland 2 

Venemaa 14 Küpros 2 
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Soome 13 Moldova 2 

Türgi 13 Saksamaa 2 

Gruusia 6 Aserbaidžaan 1 

Itaalia 5 Ecuador 1 

Suurbritannia 5 Norra 1 

Bulgaaria 4 Poola 1 

Prantsusmaa 4 Ruanda 1 

Kreeka 3 Taani 1 

Austria 2 Tšehhi 1 

Belgia 2   

 

 

Sekveneerimine 

26.07.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 8015 proovi ning on tuvastatud: 

-  5432 α mutatsiooniga viirustüve; 

- 69 β mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sisse toodud juhtu; 2 juhtu osutasid edasise 

sekveneerimise käigus γ tüveks. 

- 11 γ mutatsiooniga tüvi.  

- 998 δ mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja 389 B.1.617.2). 

 

Kokku on Eestis tüpiseeritud δ 998 varianti, neist 12% moodustavad sisse toodud juhtud, millest 

omakorda 60,8% pärinevad Venemaalt.  

 

Juulikuu jooksul on seni tuvastatud 684 δ varianti, neist 10,5% moodustavad sisse toodud 

juhud, enamus Venemaalt (31 juhtu), Türgist (14 juhtu), Soomest (4 juhtu). Viimase nädala 

jooksul lisandus 185 juhtu, neist 25 on sisse toodud juhud, enamus Venemaalt (9) ja Türgist 

(4). 

 

Alates 26. nädalast Delta variant muutus domineerivaks, on alanud riigisisene levik. 

 

 
 

Haigussümptomid 
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29. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 94,8% ja ilma sümptomiteta 5,2% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 552 haigusjuhtu). 28. nädalal oli haigusjuhte vastavalt 

92,8% ja 7,2%. Asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal vähenes. 

  

Hospitaliseerimised 

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 

30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727). 

 

Seisuga 26.07.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9112 haiget, neist 7822 (85,8%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 19.07.2021 viibib haiglaravil 33 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 3 patsienti, juhitaval hingamisel 2. 

 

29. nädalal hospitaliseeriti 29 inimest (võrreldes 28. nädalaga suurenes 81,2% võrra). 29. 

nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 21,4% (28. nädalal 

20,0%).   

 

Seisuga 26.07.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 59,7 aastat 

(19.07.2021. a oli 59,6 aastat, ei muutunud), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 54,5% 

(19.07.2021. a oli 55,6%, märgatavalt ei muutunud). 

 

 
 

Erinevalt varasemast perioodist kasvas 29. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt 0-29 ja 30-

49-aastaste osakaal. Väheneb hospitaliseeritute hulgas üle 80-aastaste osakaal 
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Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 439 patsienti (4,8% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 26.07.2021 on juhitaval hingamisel 

kaks patsienti vanusrühmast 30-39 ja 60-69 aastat.  

 

Surmaga on lõppenud 1 271 haigusjuhtu ehk 0,96% COVID-19 juhtudest (seisuga 

26.07.2021). 

29. nädalal surmajuhtumeid ei olnud. Võrreldes 28. nädalaga vähenemine 100%.   

 

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,8% juhtudest. 80,1% surmaga lõppenud 

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

keskmine vanus on 80,1 a. Mehi oli 663 (52,2%), naisi 608 (47,8%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (23% üldarvust). 1 256 

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

 

Haigestumine hooldekodudes 

29. nädalal (seisuga 26.07) hoolekandeasutustes COVID-19 nakkuse koldeid ei tuvastatud. 

 

Vaktsineerimine 

26. juuli 2021.a seisuga on Eestis vaktsineeritud: 

• Vähemalt üks kord vaktsineeritud 621 496 inimest ( 46,77% elanikkonnast); 

• Pooleli oleva vaktsineerimisega 75 916 inimest; 

• Täielikult vaktsineeritud 545 580 inimest ( 41,05% elanikkonnast); 
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• Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 56,0%, sh 70-aastaste ja vanemate 

hõlmatus – 68,9% 

Manustatud dooside koguarv on 1 103 299. 

 

Täielikult vaktsineeritute seas on 26.07. seisuga haigestunud COVID-19-sse 777 inimest ehk 

0,14 % kõikidest vaktsineeritutest, neist: 

• Comirnaty/Pfizer – 583 ehk 0,17%  

• Vaxzevria – 142 ehk 0,12%  

• Moderna/Spikevax – 11 ehk 0,02%  

• Janssen – 41 ehk 0,12%  

 

neist olid hospitaliseeritud: 

• Comirnaty/Pfizer – 53 ehk 0,015% 

• Vaxzevria – 4 ehk 0,003% 

• Moderna/Spikevax 3 ehk 0,006% 

 

Infoallikas: TIS 

 

 


