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COVID-19 andmed seisuga 12.07.2021
Ajavahemikul 26.02.2020–12.07.2021 registreeriti 131 508 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9895,4.
Seisuga 12.07.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 39,7 (seisuga
05.07.2021 oli 29,5).
27. nädala jooksul lisandus 301 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute
juhtude arv 32,6% võrra.
27. nädalal tehti 21 263 testi (1603 testi 100 000 el. kohta), mida on 9,1% võrra rohkem kui 26.
nädalal. 1,4% testidest osutusid positiivseks (26. nädalal 1,2%; kasv ~17%). Kõrgeimat
positiivsete testide osakaalu on täheldatud Võrumaal (4,5%), Pärnumaal (3,8%) ja Valgamaal
(3,4%). Teistes maakondades on positiivsete testide protsent alla ECDC soovitusliku 3%
piirmäära.
Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on keskmine.
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Prognoos
Nakatamiskordaja püsib üle-eestiliselt 1,1 –1,3 (eelmisel nädalal oli 1,0 -1,2 ).
R on selgelt kasvutrendis. See on seotud India tüve osakaalu suurenemisega.
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Lõuna ja Lääne regioonides on R ehk nakatumiskordaja väga kiires (epideemilises)
kasvutrendis (Lõuna regioonis oli R eelmisel nädalal 0,8, sel nädalal 1,8; Lääne Regioonis oli
eelmisel nädalal 0,7 sel nädalal oli 2,0 ). Juurdekasvu tempo nendes regioonides kinnitab
alanud haigestumuse kasvu. Põhja ja Ida Regioonides püsib R stabiilsena.
Haigestumuse kasv jätkub, võimalik et 20-30% võrra. Järgmise nädala jooksul võib oodata
juba üle 400 haigestunu ning nädala sees võib oodata 60-80 haigestunut päevas. Juuli lõpus
juba võib näha ka üle 100 haigestunuga päevi.
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Haigestumine maakonniti
27. nädalal täheldati haigestumuse langust vaid Saaremaal (24% võrra), haigestumus püsis
stabiilsena Lääne-Virumaal, Hiiumaal ja Raplamaal. Muudes maakondades haigestumus oli
kasvutrendis.
Kõrgeim juurdekasv: Valgamaal 588,9%, Jõgevamaal 408%, Võrumaal 298,8%, Läänemaal
200% ja Pärnumaal 168%.
Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt Raplamaa (75,1/100 000 in kohta), IdaVirumaa (52,9/ 100 0000 kohta), Harjumaa (43,1/100 000 in kohta) ja Pärnumaa (40,6/ 100 000
in kohta).
Haigete vanuseline jaotus
Võrreldes eelmise nädalaga 27. nädalal suurenes või ei muutunud haigete arv kõikides
vanusrümades, välja arvatud isikud vanuses üle 70 a. Haigestunute arvu kasv laste seas oli
suurim vanusrühmades 5–9 a (140%) ja 10-14 a (100%) ning täiskasvanute seas vanusrühmas
30-39 a (66%). Haigestunute arvu vähenemine oli suurim eakate isikute seas: 70-74 a (-67%),
75-79 a seas (-33%) ning vanusrühmas 80-84 a (-12%).
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Nakatumispaigad
27. nädalal analüüsiti 275 haigusjuhtu (91% tuvastatud haigusjuhtudest). Analüüsitud andmete
põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 25% juhtudest (26. nädalal 28,3%). Alates 2020 aasta 49.
nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust.
27. nädalal said nakkuse välismaal 20,4%, perekonnas 23,3%, tutvusringis 10% ja tööl 7,6%
juhtudest.
Võrreldes 26. nädalaga ei muutunud nakatumispaikade muster märgatavalt. Vähenes
nakatumine välismaal (24,9%→20,4%), pereringis (25,4%→23,3%) ning teadmata
nakatumiskohaga juhtude osakaal (28,3%→25%).
Suurenes juhtumite osakaal nakatumisega tööl (6%→7,6%) ja tutvusringkonnas (6%→10%).
7% juhtudest toimus nakatumine suvepäevadel, meelelahutuse-, spordi- jm üritustes osalemisel.
Haigusjuhtudest nakatumiskohaga tervishoiuasutuses ega laste- ja õppeasutuses ei olnud teatisi.
Viimase 14-päeva (26.–27. nädal) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal on
vähenenud ja moodustab 26,7 % juhtudest (25.–26. nädalal oli 30,6%).
Reisimine
Eelmisel nädalal saabus Eestisse 17 567 inimest (26. nädalal 14 864), kes täitsid piiriületaja
ankeedi:
Lätist
- 2048 inimest (26. nädalal 1523),
Venemaalt
- 1694 inimest (26. nädalal 1709),
Türgist
- 1477 inimest (26. nädalal 1604),
Saksamaalt - 1336 inimest (26. nädalal 1034),
Kreekast
- 1083 inimest (26. nädalal 1022).
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Reisimisega seotud haigusjuhud
27. nädalal registreeriti 56 sissetoodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 20,4% juhtude
üldarvust. 27. nädala sissetoodud haigusjuhud on seotud reisimisega 15 riigis. Kõige rohkem
haigusjuhte on seotud reisimisega Venemaal (21), neist üks haigusjuht on seotud osalemisega
jalgpalli EM üritustel.

Riik
Venemaa
Hispaania
Türgi
Soome
Gruusia
Saksamaa
Suurbritannia
Usbekistan

Arv
21
13
4
3
2
2
2
2

Riik
Belgia
Kreeka
Portugal
Sloveenia
Šveits
Taani
Tšehhi

Arv
1
1
1
1
1
1
1

Sekveneerimine (esialgsed andmed)
12.07.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 7693 proovi ning on tuvastatud:
- 5385 α mutatsiooniga viirustüve;
- 68 β mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sissetoodud juhtu; 2 juhtu osutasid edasise
sekveneerimise käigus γ tüveks.
- 9 γ mutatsiooniga tüvi.
- 602 δ mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja 319 B.1.617.2);
Kokku on Eestis tüpiseeritud δ 713 varianti, neist 10% moodustavad sissetoodud juhtud ning
neist 55% pärineb Venemaalt.
Alates 22. nädalast hakkas kiiresti kasvama δ tüvede osakaal. Synlabi andmetel on δ tüvele
viitavate proovide osakaal kasvanud 7%-lt (22. nädala seisuga) kuni 80%-ni (27. nädala
seisuga).
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Sekveneeritud on 120 vaktsineeritud haigestunute proovi, neist 101-l on Alfa variant
(moodustab 1,9% kõikidest sekveneeritud proovidest), 13 juhul on Delta variant (1,8%) ja 1
juht on Beeta variant (1,5%).
Alates 26.nädalast Delta variant muutus domineerivaks, on alanud riigisisene levik.

Haigussümptomid
27. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 90,2% ja ilma sümptomiteta 9,8%
haigestunute üldarvust (analüüsitud 255 haigusjuhtu). 26. nädalal oli haigusjuhte vastavalt
88,5% ja 11,5%. Asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal märgatavalt ei muutunud.
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. aprillil 2021. a
(727).
Seisuga 12.07.2021 on hospitaliseerimist vajanud 9070 haiget, neist 7790 (85,9%) on saadetud
kodusele ravile. Seisuga 12.07.2021 viibib haiglaravil 24 COVID-19 patsienti, neist
intensiivravil 3 patsienti, juhitaval hingamisel 3.
27. nädalal hospitaliseeriti 22 inimest (võrreldes 26. nädalaga suurenes 29,4% võrra). 27.
nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 26,7% (25. nädalal
29,4%, 26. nädalal 10,8%).
Seisuga 12.07.2021 haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 63,8 aastat (05.07.2021
oli 61,2 aastat - suurenes), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 62,5% (05.07.2021 oli
65,0% - vähenes).
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Erinevalt varasemast perioodist kasvas 27. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt 50-59 ja
60-69-aastaste osakaal. Samal ajal vähenes hospitaliseeritute hulgas 70-79-aastaste osakaal.
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Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 438 patsienti (4,8% kõigist
haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 12.07.2021 on juhitaval hingamisel 3
patsienti, keskmine vanus on 53,0 aastat (05.07.2021 oli 53,5 aastat, märgatavalt ei muutunud),
kõik patsiendid on mehed.
Surmaga on lõppenud 1 270 haigusjuhtu ehk 0,97% COVID-19 juhtudest (seisuga
12.07.2021).
27. nädalal uusi surmajuhtumeid ei registreeritud.
Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on 0.
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
86
+ 17,8
15
60
-30,2
16
49
-18,3
17
26
-46,3
18
36
+38,5
19
19
-47,2
20
14
-26,3
21
13
-7,1
22
11
- 15,4
23
2
- 81,8
24
2
25
1
- 50
26
1
27
0
-100
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.
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Haigestumine hooldekodudes
27. nädalal (seisuga 11.07) hoolekandeasutustes COVID-19 nakkuse koldeid ei tuvastatud.
Vaktsineerimine
12. juuli 2021 seisuga on Eestis vaktsineeritud:
• Vähemalt üks kord vaktsineeritud 583 560 inimest ( 43,91% elanikkonnast);
• Pooleli oleva vaktsineerimisega 90 900 inimest;
• Täielikult vaktsineeritud 492 660 inimest ( 37,07% elanikkonnast);
• Täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus on 53,10%, sh 70- aastaste ja vanemate
hõlmatus on 67,98%
Manustatud dooside koguarv on 1 023 665.
Täielikult vaktsineeritute seas on 12.07.2021 seisuga haigestunud COVID-19-sse 657 inimest
ehk 0,13 % kõikidest vaktsineeritutest, neist:
• Comirnaty/Pfizer – 547 ehk 0,18%
• Vaxzevria – 93 ehk 0,08%
• Moderna/Spikevax – 9 ehk 0,02%
• Janssen – 8 ehk 0,03%

•
•
•

neist olid hospitaliseeritud:
Comirnaty/Pfizer – 77 ehk 0,025%
Vaxzevria – 3 ehk 0,003%
Moderna/Spikevax 4 ehk 0,009%

Infoallikas: TIS
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