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Ohutusnõuded COVID-19 leviku ennetamiseks ja piiramiseks rahvusvahelise 

laevaliikluse taastamisel 

   

 COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, peamiselt kontaktis 

nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud 

pindadelt, pesemata käte tõttu. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid 

hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.   

   

Käesolev juhis on mõeldud taasavatud rahvusvaheliseks laevaliikluseks sadamatele ja laevaoperaatoritele 

COVID19 leviku ennetamiseks ja piiramiseks.   

   

1. Eesti ja Soome vahelise reisiliikluse avamine ja laevale müüdavate piletite hulk sõltub epidemioloogilisest 

olukorrast.    

   

2. Kuni 14.06.2020 müüa pileteid kuni 0,5 laeva ettenähtud kapatsiteedi ulatuses. Kui epidemioloogiline 

olukord on soodne, võib antud tähtaega kahe nädala pärast (28.05.2020) ümber hinnata.  

   

3. Ühes avalikus ruumis tohib viibida iga kahe tooli kohta üks inimene (istekohtade arv x 0,5), istumine peab 

olema korraldatud nii, et tagatud oleks 2+2 reegel.   

   

4. Laevale sisenemine ja väljumine peab olema korraldatud pikema aja vältel, suurte kogunemiste 

vältimiseks.    

   

5. Laevafirmad peavad tagama laevades avalikel aladel käte desinfitseerimisvahendite olemasolu (nt käte 

antiseptika vahendid peavad olema toitlustusalasse sisenedes, tualettidest väljumisel jm rahvarohketes 

kohtades).    

   

6. Laevafirmad kaardistavad laevades olulisemad puutepinnad ning tagavad puutepindade tõhustatud 

puhastamise ja desinfitseerimise (vastavalt puhastamisplaanile ja vajadusel plaaniväliselt). Terviseameti 

juhised puhastamiseks ja desinfitseerimiseks on leitavad: www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised.    

   

7. Reisilaeva pardal peab olema eraldi meditsiiniline personal va kiirlaevadel.   

   

8. Laevadel peab olema tagatud võimekus COVID-19 haigusnähtudega inimeste ajutiseks isoleerimiseks 

kajutisse ja koostatud juhend sümptomaatilise reisija kohtlemiseks (ajutine isoleerimine, laevalt väljumine 

kaitsemaskiga, laevalt väljumine viimasena) ja kajuti lõpliku desinfektsiooni tegemiseks.   

   

9. Laste mängutoad ja pallimered jäävad suletuks ühe kuu vältel.   

    

   

   Isikukaitsevahendite kasutamine (maskid)   

      
Transpordifirma tagab, et:   

• laeval viibiva meditsiinilise personali tarbeks on olemas FFP2/FFP3 respiraatorid ja meditsiinilised 

kaitsemaskid;   

• köögis töötajatel on olemas kaitsemaskid;   
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• klientidega kokkupuutuval personalil on olemas kaitsemaskid (FFP1 respiraator või meditsiiniline 

mask);   

• laevalt on võimalik isiklikuks otstarbeks osta kaitsemaske.   

   

Täiendavat infot IKV kasutamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt: 

www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/viirusest-hoidumine 

www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest    

 

   

Ohutus sadama protsessides   
   

1. Reisijate hajutamine sadamasse saabudes (varasem pardaleminek, tähistused, mis järgivad  

2+2 reeglit).    

2. Ohutuse tagamise teavitused koostöös sadamaga (teavitavad sildid, info valjuhääldajate kaudu jm).   

3. Pardale registreerimise nn check-in protsess maksimaalselt digitaalsetes kanalites, et minimeerida 

füüsilist kontakti. Kassade ootejärjekordades viidad ja sildid vajaliku distantsi hoidmiseks.  

4. Check-in protsessis reisija kinnitus Covid-19 sümptomite puudumisest („Olen teadlik, et Covid19 

sümptomitega reisimine on keelatud“).   

5. Ohutuse tagamine pardale jõudes ja pardalt lahkudes (teavitavad sildid laeva sissepääsu ja väljapääsu 

juures, märgistused).    

6. Võimalusel termokaamerate kasutamine reisijate kehatemperatuuri skriininguks laevale pääsul.  

7. Reisijate laeva mineku ja laevast lahkumise liikumise tähistused mõistliku distantsi hoidmiseks.   

  

   

   Ohutus reisilaeva pardal    

    LAEVA AVALIKUD ALAD   

1. Ohutuse tagamise teavitused (sildid distantsi ja käte hügieeni kohta).   

2. Reisijate laeval ja laevalt maha liikumise tähistused väljapääsude (ka liftide ja treppide) juures ja 

ootealal vajaliku distantsi hoidmiseks.   

3. Sagedasti puudutatavate pindade puhastamine iga 2–4 tunni järel.   

   

  

MAJUTAMINE KAJUTITES   

1. 2+2 piirangu reegli rakendamine kajutite täituvuses.    

2. Kajuteid puhastada vastavalt tavapärasele korrale.   

3. Teades, et kajutis viibis haigestunud klient, tuleb kliendi lahkumise järel viia kajutis läbi põhjalik 

puhastus, sh puhastada pehme mööbel ja tekstiilid.   

  

LAEVAPOED   

1. Käte desinfitseerimise võimalused nii kauplusesse sisenedes kui ka kassade juures.   

2. Klientide vahelise distantsi hoidmise võimaldamine.  

3. Tootetutvustusi  ja  degusteerimisi  mitte  korraldada  ning  korduvkasutatavaid 

kosmeetikatoodete testreid mitte pakkuda.    

4. Sagedasti puudutatavate pindade, poekorvide ja -kärude regulaarsed puhastused ja desinfitseerimine.   

   

http://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/viirusest-hoidumine
http://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest
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TOITLUSTUS   

1. Käte desinfitseerimise võimalused reisijatele toitlustusalasse sisenedes.   

2. Laudade planeerimine vastavalt distantsihoidmise nõuetele.   

3. Söögikohtade istumiskohtades piirangutele viitavad sildid.   

4. Toitlustusalal klientide hajutamist reguleerib teenindaja.    

5. Lauanõud (taldrikud, noad-kahvlid, jooginõud) annab igale sööjale klienditeenindaja (st ei ole kliendi 

poolt avalikult iseteeninduslikult kasutatavad).   

6. Ühekordsed või lamineeritud menüüd.   

7. Soovitatav on, et toitlustus oleks korraldatud teenindamisega lauas, et vähendada klientide 

kokkupuuteid erinevate teenindajate ja külastajatega. Rootsi laua stiilis toitlustamine korraldatakse 

nii, et toitu jagaks teenindaja (sealjuures toidulett peab olema klaasi, kile vms kaetud, et välistada 

saastumist).    

8. Järgida kõiki tavapäraseid toiduhügieeni reegleid.    

   

Täiendav info:  
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus  

www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised   

www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest  

   

   

http://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
http://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

