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COVID-19 andmed seisuga 05.07.2021
Ajavahemikul 26.02.2020–05.07.2021 registreeriti 131 207 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9872,8.
Seisuga 05.07.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 29,5 (seisuga
28.06.2021 oli 33,6).
26. nädala jooksul lisandus 227 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute
juhtude arv 37,6% võrra.
Üldine suurem langus on tõenäoliselt India tüve osakaalu järsu suurenemise tõttu muutunud
väikseks kasvuks.
26. nädalal tehti 19 483 testi (1468 testi 100 000 el. kohta), mida on 4,9% võrra rohkem kui 25.
nädalal. 1,2% testidest osutusid positiivseks (25. nädalal 0,9%; kasv ~30%). Kõrgeimat
positiivsete testide osakaalu on täheldatud Raplamaal (4,4%). Teistes maakondades on
positiivsete testide % alla ECDC soovitusliku 3% piirmäära.
Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on madal.
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Prognoos
Nakatamiskordaja püsib üle-eestiliselt 1,0-1,2 (eelmisel nädalal oli 0,79).
Võrreldes eelmise nädalaga on R kasvanud. See võib olla seotud nii India tüve osakaalu
suurenemisega kui ka jaanipäeva mõjudega.

Delta tüve osakaalu suurenemine võib juba juulikuus tekitada teatavat kasvu.
Haigestumuse kasv jätkub, võimalik et 10-20% võrra.
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Juuli keskpaigas võib oodata 30-40 nakatunut päevas ning 7 p. haigestumus võib tõusta kuni
40/100 000 kohta.
lllllllll öö

Haigestumine maakonniti
26. nädalal oli haigestumine kõikides maakondades valdavalt langustrendis. Kõrgeima
haigestumusega piirkonnad on Raplamaa (72,1/100 000 in kohta), Ida-Virumaa (47,7/ 100 0000
kohta) ja Harjumaa (33,7/100 000 in kohta).
Võrreldes 25. nädalaga kasvas haigestumus Lääne-Virumaal 25% võrra, Raplamaal ja
Harjumaal püsis haigestumus stabiilsena väikese kasvu suunaga. Teistes maakondades oli
haigestumus langustrendis.
Kõrgeim positiivsete testide osakaal on täheldatud Raplamaal - 4,3% (2,9%- eelmisel nädalal).
Teistes maakondades on positiivsete testide % alla ECDC soovitusliku 3% piirmäära.
Haigete vanuseline jaotus
26. nädalal võrreldes eelmise nädalaga suurenes haigete arv kõikides vanusrümades välja
arvatud isikud vanuses üle 60 aastat. Haigestunute arvu kasv oli suurim laste seas
vanusrühmades 0–4 a (100%) ja 5–9 a (400%), noorte seas 15-19 a (138%) ning vanusrühmas
20-29 a (212%).
See võib olla seotud ka jaanipäeva mõjudega.
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Nakatumispaigad
26. nädalal analüüsiti 205 haigusjuhtu (90% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud andmete
põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 28,3% juhtudest (25. nädalal 33,4%). Alates 2020. a 49.
nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust.
26. nädalal said nakkuse välismaal 25%, perekonnast 25,4% ja tööl 6% juhtudest.
Võrreldes 25. nädalaga ei muutunud nakatumispaikade muster märgatavalt. Vähenes
nakatumine välismaal (29,7%→24,9%) ning teadmata nakatumiskohaga juhtude osakaal
(33,4%→28,3%).
Suurenes juhtumite osakaal nakatumisega perekonnas (20,7%→25,4%), tööl (2%→6%) ja
tutvusringkonnas (2%→6%). Ei olnud teatisi haigusjuhtudest nakatumiskohaga
tervishoiuasutuses ega laste- ja õppeasutuses.
Viimase 14-päeva (25.–26. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal on jäänud
samaks ja moodustas 30,6 % juhtudest (24.–25. nädalad oli 30,4%).
Reisimine
Eelmisel nädalal saabus Eestisse 14 864 inimest (25. nädalal 12 579), kes täitsid piiriületaja
ankeedi:
Venemaalt
– 1709 inimest (25. nädalal 1580),
Türgist
– 1604 inimest (25. nädalal 1379),
Lätist
– 1523 inimest (25. nädalal 1279),
Saksamaalt – 1034 inimest (25. nädalal 864),
Kreekast
– 1022 inimest (25. nädalal 906).
Reisimisega seotud haigusjuhud
26. nädalal registreeriti 51 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 25% juhtude
üldarvust. 26. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 14 riigis. Kõige rohkem
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haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaal (26), neist 6 juhtu on seotud osalemisega jalgpalli
EM üritustel.

Riik
Venemaa
Hispaania
Soome
Türgi
Itaalia
Prantsusmaa
Argentiina

Arv
26
7
3
3
2
2
1

Riik
Kongo Demokraatlik
Vabariik
Kõrgõzstan
Läti
Malta
Saksamaa
Suurbritannia
Ukraina

Arv
1
1
1
1
1
1
1

Sekveneerimine (esialgsed andmed)
05.07.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 7515 proovi ning on tuvastatud:
- 5287 α mutatsiooniga viirustüve;
- 67 β mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sisse toodud juhtu; 2 juhtu osutasid edasise
sekveneerimise käigus γ tüveks.
- 9 γ mutatsiooniga tüvi.
- 392 δ mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja 158 B.1.617.2);
Kokku on Eestis tüpiseeritud δ 392 varianti, neist on sissetoodud juhud moodustavad 16,3%,
millest 78% pärineb Venemaalt.
Alates 22 nädalast hakkas kiiresti kasvama δ tüvede osakaal. δ tüvele viitavate proovide osakaal
kõikidest positiivsetest tulemustest kasvanud 67%-ni (26. nädala seisuga).
Alates 26.nädalast Delta variant muutus domineerivaks.
Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljud Eestis tuvastatud δ tüvega nakatunute viiruse
geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Venemaal leviva tüvega.
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Suure tõenäosusega on meil välja kujunenud 3 klastrit, kõige suurem klaster, mis hakkas
kujunema mai keskel Raplamaal ning levis ka Harjumaale, koosneb nüüdseks >80 juhtumist
(viimane on 26.06.2021). Järgmisel klastril on hetkel 6 juhtu ja kolmas klaster vajab jälgimist.
Ülejäänud on enamuselt üksikud sisse toodud või väiksemad lähikontaksete klastrid nt LääneVirumaa: kolm juhtumi, arvatavasti ühest tutvusringist.
Senine seire ja kontroll δ tüvega nakatunute üle on olnud tõhus, kuid olukord vajab tähelepanu.

Haigussümptomid
26. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 88,5% ja ilma sümptomiteta 11,5%
haigestunute üldarvust (analüüsitud 191 haigusjuhtu). 25. nädalal oli haigusjuhte vastavalt
73,9% ja 26,1%. Asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal on 22.-24. nädala tasemel.
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 28.06.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9050 haiget, neist 7774 (85,9%) on saadetud
kodusele ravile. Seisuga 05.07.2021 viibib haiglaravil 20 COVID-19 patsienti, neist
intensiivravil 4 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 2.
26. nädalal hospitaliseeriti 17 inimest (võrreldes 25. nädalaga vähenes 29,2% võrra). 26. nädalal
tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 10,8% (25. nädalal 29,4%,
osakaal vähenes 3 korda).
Seisuga 05.07.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61,2 aastat
(28.06.2021. a oli 67,5 aastat, vähenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 65,0%
(28.06.2021. a oli 76,5%, vähenes).
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Erinevalt varasemast perioodist kasvas 26. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt 30-39 ja
70-79-aastaste osakaal. Samal ajal vähenes hospitaliseeritute hulgas 50-69-aastaste osakaal.

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 437 patsienti (4,8% kõigist
haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 05.07.2021 on juhitaval hingamisel 2
patsienti, keskmine vanus on 53,5 aastat (28.06.2021. a oli 54,5 aastat, märgatavalt ei
muutunud), mõlemad patsiendid on mehed.
Surmaga on lõppenud 1 270 haigusjuhtu ehk 0,97% COVID-19 juhtudest (seisuga
5.07.2021).
26. nädalal suri üks inimene vanuses 35 a.
Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) – vähem kui 1 (0,14).
Surmajuhud nädalate kaupa (surmakuupäeva järgi) ja võrdlus eelmise nädalaga:
2021. a nädal
Surmajuhud
Võrdlus eelmise nädalaga (%)
1
34
- 12,8
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+ 41,2
- 2,1
- 10,6
+ 2,3
-16,2
+ 8,3
+53,8
+10
-10,6
+18,6
+17,1
-11
+ 17,8
-30,2
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-47,2
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-7,1
- 15,4
- 81,8
- 50
-

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 13,9% juhtudest. 80% surmaga lõppenud
juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a,
keskmine vanus on 78,1 a. Mehi oli 662 (52,1%), naisi 608 (47,9%).
Surnud isikute seas on kokku olnud 292 hoolekandeasutuste klienti (23% üldarvust). 1 255
isikut suri haiglas (98,8%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.
Haigestumine hooldekodudes
26. nädalal (seisuga 5.07) aktiivseid koldeid hoolekandeasutustes ei ole.
Vaktsineerimine
5. juuli 2021.a seisuga on Eestis vaktsineeritud:
• Vähemalt üks kord vaktsineeritud 567 332 inimest ( 42, 69% elanikkonnast);
• Pooleli oleva vaktsineerimisega on 104 263 inimest;
• Täielikult vaktsineeritud on 463 069 inimest ( 30% elanikkonnast);
• Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 51,87%, sh 70- aastaste ja vanemate
hõlmatus – 67,62%
Manustatud dooside koguarv on 981 391.
Täielikult vaktsineeritute seas on 5.07. seisuga haigestunud COVID-19-sse - 635 inimest
ehk 0,13 % kõikidest täielikult vaktsineeritutest, neist:
• Comirnaty – 539 ehk 0,19% (haigestusid 7 päeva pärast vaktsineerimiskuuri
lõpetamist)
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•

Vaxzevria – 82 ehk 0,07% (haigestusid 15 päeva pärast vaktsineerimiskuuri
lõpetamist)
• Moderna – 9 ehk 0,02% (haigestusid 14 päeva pärast vaktsineerimiskuuri
lõpetamist)
• Janssen – 5 ehk 0,02% (haigestusid 14 päeva pärast vaktsineerimiskuuri
lõpetamist)
neist olid hospitaliseeritud:
• Comirnaty – 75 ehk 0,03%
• Vaxzevria – 3 ehk 0,00%
• Moderna - 4 ehk 0,01%
Infoallikas: TIS
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