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COVID-19 andmed seisuga 02.08.2021 

 

Ajavahemikul 26.02.2020–02.08.2021 registreeriti 133 771 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 10065,7. 

 

Seisuga 02.08.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 142,4 (seisuga 

26.07.2021 oli 76,8).  

 

30. nädala jooksul lisandus 1246 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute 

juhtude arv 93,2% võrra.   

 

30. nädalal tehti 25 281 testi (1905 testi 100 000 el. kohta), mida on 36,7% võrra rohkem kui 

29. nädalal. 4,9% testidest osutusid positiivseks (29. nädalal 3,5%). Kõrgeimat positiivsete 

testide osakaalu on täheldatud Viljandimaal (12,3%), Pärnumaal (11,0%) ja Põlvamaal (10,8%), 

kusjuures nendes maakondades on testide arv 100 000 el kohta varjatud leviku tuvastamiseks 

väike, vastavalt  949/100 000 kohta Viljandimaal, 1018/ 100 000 kohta Põlvamaal.  

 

Nädalane testide arv vastab WHO nõuetele (2000/100 000 kohta) vaid Ida-Virumaal, ECDC 

nõutele (2500/100 000 kohta) ei vasta nädalane testide arv mitte üheski maakonnas. Seega ei 

saa välistada varjatud leviku.  

 

Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on kõrge.  
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Prognoos  

 

Nakatamiskordaja on üle-eestiliselt 1,55 (piirid 1,45–üle 1,6). R on kasvutrendis. Kasv on 

seotud nii Delta tüve domineerimisega kui ka ürituste läbiviimisega.  

 

Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet (9 eelmisel nädalal) ja nendes on 

haigestunud kokku 228 inimest (166 eelmisel nädala). Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning 

on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid veel. Üritustest (meelelahutusüritused, laagrid, 

ööklubid jne) osavõtjad on reeglina erinevatest piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus 

erinevatesse Eesti piirkondadesse.   
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 R on kiires kasvutrendis, kasvades Põhja regioonis 1,25 kuni 1,5.  Teistes regioonides on R  

stabiilsemal tasemel: väikese kasvutrendiga Ida regioonis 1,35→1,4, Lõuna regioonis  ja Lääne 

regioonides on R 1,65, püsides stabiilselt väga kõrge tasemel. 

 

Kuna R on Harjumaal ja Ida-Virumaal tõusu tendentsiga, siis sellest lähtudes peaks nende 

regioonide juurdekasv mõjutama oluliselt haigestumust üleriigiliselt.   

 

Järgmisel nädalal võib oodata veidi väiksemat kasvutempot, aga 2000 nakatunut ehk üle 60% 

kasvu võib oodata ka uuel nädalal. Kasvu jätkumist on oodata ka järgnevatel nädalatel, enne 

kui hakkavad meetmed/piirangud mõju avaldama. Seega võib augusti keskpaigaks oodata 

umbes 2500 nakatunut nädalas ning üle 300–400 nakatunuga päevi.   

Kasvutempo peaks selle juures pidurduma, aga 500 nakatunuga päevadeni jõudmine augusti 

teises pooles on endiselt tõenäoline. See sõltub vaktsineerimise tempost, võimalikest uutest 

piirangutest ja inimeste käitumisest.  

Nakatumiste arvu suurenemine on suuresti põhjustanud nooremaealiste nakatumistest, kuid 

nakatumiste kasvu jätku on oodata ka vanemaealiste seas.  
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Haigestumine maakonniti 

 

Haigestumus kasvas kõikides maakondades. Kõrgeim juurdekasv on Võrumaal (416,5%), 

Viljandimaal (333,2%), Saaremaal 120,5%. Kahel järjestikusel nädalal on täheldatud 

epideemiline kasv Saaremaal (154,1%), Tartumaal 174% Põlvamaal 139,9%. Kolmel 

järjestikusel nädalal jätkub epideemiline levik Pärnumaal ( 98,4%). 

 

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Pärnumaa (276,2/100 000 in kohta), Võrumaa 

(175,1/100 000 in kohta), Tartumaa (172,8/ 100 000 in kohta), Viljandimaa (140,8/100 000 in 

kohta), Põlvamaa (146,1/100 000 in kohta) ja Harjumaa (137/100 000 in kohta).  

Haigete vanuseline jaotus   

Eelnenud nädalaga võrreldes suurenes 30. nädalal haigete arv kõikides vanusrümades. 

Haigestunute arvu protsentuaalne kasv oli suurim vanusrühmas 70-74 a (350%), 5-9 a (233%), 

60-64 a (157%) ning üle 80 a (144%). Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid 

noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas, inimesed vanuses 20-49 aastat 

moodustavad 57,8% haigestunutest. Haigestunute arvu kasv oli vanuses 15-19 aastat 137%, 

vanuses 20-29 aastat on 85%, 30-39 on 68%.   

 

 
 

 

Nakatumispaigad 

30. nädalal analüüsiti 1053 haigusjuhtu (84,5% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud 

andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 22,4% juhtudest (29. nädalal – 25,6%). 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%.  

30. nädalal said nakkuse välismaal 10,9%, perekonnas 23,7%, tööl 6,8%, tutvusringis 10,7%,  

meelelahutuse- jm üritustes 6,3%, kaitseväes 8,1%, tervishoiuasutuses 0,8% ja mujal 10,2% 

juhtudest.  
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Suurenes nakatumine tööl (4,7%→6,8%), tutvusringkonnas (8,9%→10,7%), kaitseväes 

(0,9%→8,1%) ning mujal (4,7%→10,2%). Ei muutunud pereringis ning tervishoiu- ja 

hoolekandeasutuses nakatunute osakaal.  

Viimase 14-päeva (29.–30. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal ei 

muutunud märgatavalt ja moodustab 23,5 % juhtudest (28.–29. nädalad oli 24,5 %). 

 

Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet ja nendes on haigestunud kokku 

228 inimest. Suurim kolle on hetkel 67 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 (29. nädalal 17 000), kes täitsid piiriületaja 

ankeedi:  

Lätist  - 2633 inimest (29. nädalal 2556), 

Venemaalt - 1555 inimest (29. nädalal 1444), 

Saksamaalt - 1666 inimest (29. nädalal 1434), 

Türgist  - 1374 inimest (29. nädalal 1177), 

Itaalia              - 1270 inimest (29. nädalal 1140). 

 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

30. nädalal registreeriti 115 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 9,2% juhtude 

üldarvust ja 10,9% juhtudest, mille kohta on andmeid nakatumispaiga kohta. 30. nädala sisse 

toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 25 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on seotud 

reisimisega Soomes, Türgis ja Venemaal. 

 

 

 

Riik                                                Arv Riik Arv 

Soome 23 Belgia 2 
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Türgi 15 Taani 2 

Venemaa 14 Holland 1 

Hispaania 9 Horvaatia 1 

Gruusia 8 Küpros 1 

Prantsusmaa 7 Liibüa 1 

Bulgaaria 5 Malta 1 

Saksamaa 5 Montenegro 1 

Itaalia 3 Norra 1 

Leedu 3 Poola 1 

Läti 3 Portugal 1 

Rootsi 3 Rumeenia 1 

Suurbritannia 3   

 

Sekveneerimine 

Juulikuu jooksul on tuvastatud 37 Alfa varianti, 3 Gamma varianti ja 1005 Delta varianti. Delta 

variandi juhtudest moodustavad 8,6% sisse toodud juhud, enamus Venemaalt 36 juhtu (39,1%), 

Türgist - 21 juhtu (22,8%). Viimase nädala jooksul lisandus 370 juhtu, neist 13 on Alfa ja  351 

on Delta variandid, neist sisse toodud juhud moodustavad vaid 6,3%. Eestis on püsiv riigisisene 

Delta variandi levik.  

 

 
 

Haigussümptomid 

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

haigestunute üldarvust (analüüsitud 1033 haigusjuhtu). 29. nädalal oli samuti 94,8% ja 5,2%. 

Asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal jääb madalaks. 

  

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 02.08.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9153 haiget, neist 7846 (85,7%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 19.07.2021 viibib haiglaravil 49 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 3 patsienti, juhitaval hingamisel 1. Haiglaravi vajanud patsientide arv kasvab. 
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30. nädalal hospitaliseeriti 42 inimest (võrreldes 29. nädalaga suurenes 44,8% võrra). 30. 

nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 14,7% (29. nädalal 

21,4%, osakaal vähenes).   

 

Seisuga 02.08.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67,0 aastat 

(26.07.2021. a oli 59,7 aastat, suurenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 69,4% 

(26.07.2021. a oli 54,5%, suurenes). 

 

 
 

Erinevalt varasemast perioodist kasvas 30. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt 30-59-

aastaste osakaal. Üle 70-aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas oli vähenemise trendis, aga 

alates 29. nädalast hakkas jälle kasvama 

 

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 439 patsienti (4,8% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 02.08.2021 on juhitaval hingamisel 

üks patsient. 
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Surmaga on lõppenud 1 272 haigusjuhtu ehk 0,95% COVID-19 juhtudest (seisuga 

2.08.2021). 

30. nädalal suri üks inimene vanuses 62 a, anamneesis kaasuvad haigused. Pole vaktsineeritud. 

Võrreldes 29. nädalaga kasvutrend 100%.   

 

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 78,1 a. Mehi oli 664 (52,2%), naisi 608 (47,8%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (23% üldarvust). 1 257 

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

 
 

Haigestumine hooldekodudes 

30. nädalal (seisuga 01.08) oli jälgimisel üks COVID-19 nakkuse kolle hoolekandeasutuses. 

Positiivse tulemuse saanutest on vaktsineerimata üks töötaja ja kaks klienti. 

 

Tervishoiuasutustes koldeid ei ole tuvastatud.  

 

Vaktsineerimine 

02. August  2021.a seisuga on Eestis vaktsineeritud: 

• Vähemalt üks kord vaktsineeritud 641 109 inimest ( 48,24% elanikkonnast); 

• Pooleli oleva vaktsineerimisega 77 136 inimest; 

• Täielikult vaktsineeritud 563 973 inimest ( 42,44% elanikkonnast); 

• Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 57,57%, sh 70-aastaste ja vanemate 

hõlmatus – 69,29% 

Manustatud dooside koguarv on 1 136 657. 
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Täielikult vaktsineeritute seas on 02.08. seisuga haigestunud COVID-19-sse 946 inimest ehk 

0,14 % kõikidest vaktsineeritutest, neist: 

• Comirnaty/Pfizer – 639 ehk 0,18%  

• Vaxzevria – 208 ehk 0,18%  

• Moderna/Spikevax – 17 ehk 0,03%  

• Janssen – 82 ehk 0,22%  

 

neist olid hospitaliseeritud: 

• Comirnaty/Pfizer – 84 ehk 0,023% 

• Vaxzevria – 6 ehk 0,005% 

• Moderna/Spikevax 6 ehk 0,010% 

 

02.08 seisuga oli haiglaravi vajavatest inimestest (49): 

1. vaktsineerimata 39, moodustab kõikidest haiglaravi vajavatest inimestest 79,6%, neist 

sümptomaatilise COVID-19 tõttu olid hospitaliseeritud 36 inimest.  

2. vaktsineerimiskuur pooleli 3, moodustab kõikidest haiglaravi vajavatest inimestest 

6,1%, neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu 3 inimest; 

3. vaktsineerimiskuur lõpetatud 7, moodustab kõikidest haiglaravi vajavatest 

inimestest  14,3%, neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu 5 inimest. 

 

Infoallikas: TIS 

 

 


