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COVID-19 andmed seisuga 24.05.2021 

 

Perioodil 26.02.2020–24.05.2021 on registreeritud 128 669 laboratoorselt kinnitatud 

haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9681,8. 

 

Seisuga 24.05.2021 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta on 250,9 (seisuga 

17.05.2021 oli 312,5). Haigestumus on langustrendis.  

 

20. nädala jooksul lisandus 1465 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv 

vähenes 21,6% võrra.  

 

Haigestumuse intensiivsus ECDC riskimaatriksi järgi on kõrge.  

 
 

Viimase nädala jooksul tehti 32 573 testi (2455 testi 100 000 el. kohta), testide arv püsis 

stabiilsena. Positiivsete testide osakaal oli 4,5%. Vanusrühmade järgi oli kõrgeim positiivsete 

testide osakaal laste ja noorte seas: vanusrühmades 10–14 ja 20–24 a (6,8%) ning 0–4 ja 15–19 

a (6,6%). 
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Prognoos  

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja oli üle-eestiliselt 0,86 (eelmisel nädalal oli R 

0,92). Kui eelnevatel nädalatel langetas Harjumaa madalam nakatamiskordaja oluliselt Eesti 

üldist nakatamiskordajat, siis 24.05.2021 seisuga olulisest erinevust see ei põhjusta – üle-

eestiline R ilma Harjumaata on 0,87.  

 

  

 

 

 

Kui nakatamiskordaja püsib samal tasemel on juuni keskpaigas prognoositav päevane 

nakatunute arv umbes 100–200.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

lllllllll öö  

 
 

 

Haigestumine maakonniti 

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Ida-Virumaa (581,7/100 000 in kohta), Valgamaa 

(521,2/100 000 in kohta), Pärnumaa (316,8/100 000 in kohta) ning Tartumaa (222,4/100 000 in 

kohta). Võrreldes 19. nädalaga kasvas 20. nädalal haigestumus vaid Valgamaal – 14,9% 

(neljandat nädalat järjest) ning ühtlasi on sealne nakatamiskordaja R 1,05. Pärnumaal, Ida-

Virumaal ja Tartumaal oli haigestumine stabiilne ning neis piirkondades on ka 

nakatamiskordaja langustrendis. Teistes maakondades oli haigestumus langustrendis.  
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Haigete vanuseline jaotus   

20. nädalal võrreldes eelmise nädalaga vähenes haigete arv kõikides vanusrümades välja 

arvatud üle 80-aastaste hulgas, kus haigete arv kasvas 7% võrra. Suurim oli selles vanusegrupis 

nakatunute arv Valgamaal ja Ida-Virumaal ning valdavalt toimus nakatumine läbi pereliikmete 

või tervishoiuasutuses.  

 

Haigestunute arvu langus oli suurim vanusrühmades 65–69 a (-43%), 0–4 a (-28%), 30–39 a (-

29%) ja 50–59 a (-29%) ning 60–64 (-25%) ja 70–74 a (-25%).  

 

COVID-19 haigete jagunemine vanusrühmade kaupa, 19.–20. nädal 2021. a 
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Nakatumispaigad 

20. nädalal tuvastatud 1465  haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 1397 juhul ehk 

95%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 30,6% juhtudest (19. nädalal 

28%). Alates 2020. a 49. nädalast on teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% 

juhtude üldarvust.  

20. nädalal said nakkuse perekonnast 39% (peamine levik toimub perekondades ja sugulaste 

seas), tööl 9,5%, mujal 8,4% (nakatumine toimus tõenäoliselt peamiselt tutvusringkonnas ja  

elukohas), välismaal 3,2%, laste- ja õppeasutuses 5,6%, kaitseväes 2%, 

tervishoiu/hoolekandeasutuses – 1,3% juhtudest.    

Võrreldes 19. nädalaga nakatumispaikade muster märgatavalt ei muutunud. Vähenes  

nakatumine perekonna ringis (41%→39%), tööl (14%→9,5%) ning 

tervishoiu/hoolekandeasutuses (2,1%→1,3%).  Suurenes juhtumite osakaal laste- ja 

õppeasutuses (2,5%→5,6%) ning kaitseväes  (1,1%→2%). 

Viimase 14-päeva (19.–20. nädalad) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas  

29% juhtudest. 

 

Kolded 

20. nädalal oli aktiivseid koldeid kokku 105 (eelmine nädal oli koldeid kokku 109). Kollete 

osakaalus on jätkuvalt esiplaanil töökohakolded 60% (eelmine nädal 69%). Suurenenud on 

lasteasutuste (lasteaiad + koolid) kollete osakaal. Aktiivseid koolikoldeid on hetkel viis 

(eelmisel nädalal üks). 

 

 

Reisimine 

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 7855 inimest (19. nädalal 8984):  

Venemaalt  – 727 inimest (19. nädalal 1175), 

Türgist  – 693 inimest (19. nädalal 1076),  

Rootsist  – 653 inimest (19. nädal 679) 

Hispaaniast  – 494 inimest (19. nädal 623), 
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Lätist     – 455 inimest, 

Saksamaalt   – 411 inimest, 

 

Piiril tehti 4574 testi, neist 18 (0,45%) osutasid positiivseks.  

 

Reisimisega seotud haigusjuhud 

20. nädalal registreeriti 45 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 3,2% juhtude 

üldarvust. 19. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 15 riigis. Kõige rohkem 

haigusjuhte on seotud reisimisega Soome (8), Egiptusesse (7) ja Venemaale (7). 

 

 
 

Riik Arv Riik Arv 

Soome 8 Valgevene 2  

Egiptus 7 Ameerika Ühendriigid 1  

Venemaa 7 India 1  

Türgi 5 Kasahstan 1  

Hispaania 4 Poola 1  

Belgia 2 Saksamaa 1  

Läti 2 Ukraina 1  

Rootsi 2 
   

 

Sekveneerimine (esialgsed andmed) 

24.05.2021 seisuga on sekveneeritud kokku 5899 proovi ning on tuvastatud: 

-  3971 UK mutatsiooniga viirustüve; 

- 6 India mutatsiooniga viirustüve (neist üks B.617.1 ja viis B.1.617.2); 

- 68 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 27 sisse toodud juhtu.  

 

20. nädalal tuvastati kaks Venemaalt sisse toodud India viiruse tüvega (B.1.617.2) nakatunut.  

 



  24.05.2021 

Koostaja: Nakkushaiguste osakond 
 

TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi 

91,7%.  

 

 

 

20. nädalal genotüpiseeriti 245 proovi, neist 213 on UK mutatsiooniga, 2 LAV mutatsiooni 

kahtlusega, millele tehakse kinnitamiseks täiendav sekvesteerimise analüüs.    

Võõrtüvede leviku seire- ja ohjemeetmed on olnud tõhusad. Üheski maakonnas pole hetkel 

LAV tüve levikut ning seni pole maikuu jooksul tuvastatud ühtegi siseriikliku pärituoluga LAV 

tüvega nakatunut.  

 
 

Haigussümptomid 

20. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 88,9% ja ilma sümptomiteta 11,1% 

haigestunute üldarvust (analüüsitud 1372 haigusjuhtu).  

  

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 24.05.2021 on hospitaliseerimist vajanud 8812 haiget, neist 7398 (84,0%) on saadetud 

kodusele ravile. Seisuga 24.05.2021 viibib haiglaravil 187 COVID-19 patsienti, neist 

intensiivravil 30 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 17. 

 

20. nädalal hospitaliseeriti 135 inimest (võrreldes 19. nädalaga vähenes see 5,6% võrra). 20. 

nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 17,0% (19. nädalal 

12,8%, osakaal suurenes).   

 

Seisuga 24.05.2021 a haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67,2 aastat 

(17.05.2021. a oli 66,2, 10.05.2021. a oli 67,8, märgatavalt ei muutu), 60 ja vanemate isikute 
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osakaal moodustab 71,1% (17.05.2021. a oli 69,8%, 10.05.2021. a oli 73,1%, märgatavalt ei 

muutu). 

 

 
 

Hospitaliseeritute hulgas vähenes võrreldes aasta algusega umbes 30% võrra üle 70-aastaste 

isikute osakaal, samal tasemel püsib hospitaliseerimist vajanute osakaal vanuses 0–29 ja 60–69 

aastat. Osakaal kasvas peaaegu 2 korda vanusrühmades 50–59, 40–49 ja 30–39.  

 

 
 

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 428 patsienti (4,8% kõigist 

haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest). Seisuga 24.05.2021 on juhitaval hingamisel 

17 patsienti, keskmine vanus on 60,8 aastat, mehi 14 (82,4%) ja naisi 3 (17,6%). 

 

Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine  

Kokku haigestus 14 tervishoiuasutuste töötajat, mis on kolme võrra rohkem kui 19. nädalal. 
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Haigestunute jaotus regiooniti: Põhja regioonis (1), Lõuna regioonis (5), Ida regioonis (4) ja 

Lääne regioonis (4). 

Ametite lõikes haigestus arste 2, õdesid 4, hooldajaid 5 ja 3 muud personali. 

Haigestunute vaktsineerimise staatus: vaktsineerimata 50%, andmed puuduvad 7% kohta, 

vaktsineeritud ühe doosiga 14% ja vaktsineeritud kahe doosiga 29% haigestunutest. 

 

Kokku haigestus pandeemia algusest 1 787 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 210 (12%), 

õdesid 715 (40%), hooldajaid 373 (21%) ning muud personali 489 (27%).  

 

Regiooniti on suurim haigestunute arv Põhja regioonis 765 (43%), Ida regioonis 479 (27%), 

Lõuna regioonis 308 (17%) ja Lääne regioonis 235 (13%). 

 

 

Surmaga on lõppenud 1 241 haigusjuhtu ehk 0,97% COVID-19 juhtudest (seisuga 

24.05.2021). 

19. nädalal suri 14 inimest vanuses 53–97 a.  

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) – 2. 

 

Surmajuhud nädalate kaupa (surmakuupäeva järgi) ja võrdlus eelmise nädalaga: 

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 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

86 

60 

49 

26 

36 

19 

14 

+ 17,8 

-30,2 

-18,3 

-46,3 

+38,5 

-47,2 

-26,3  

 

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 78,2 a. Mehi oli 647 (52,1%), naisi 594 (47,9%).  

 

Surnud isikute seas on kokku olnud 291 hoolekandeasutuste klienti (23,4% üldarvust). 1 226 

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

Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 2 inimest ning see moodustas 0,1% kõigist 

nakatunutest. Hospitaliseeriti 1 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 0,7% kõikidest 

hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 1 ning 

see moodustas 7% kõikidest surmadest.  
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Viimase kahe nädala jooksul uusi hoolekandeasutuste koldeid lisandunud ei ole. Seisuga 

23.05.2021 on aktiivseid koldeid 7 (eelmisel nädalal oli jälgimisel 8 aktiivset kollet).  

 

Võrreldes eelmise nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne nakatunud 

isikute arv vähenenud. Seisuga 23.05 oli aktiivsetes hoolekandeasutuste kolletes summaarne 

nakatunute arv 253 (nädal varem nakatunute arv 340). Varem tuvastatud kolletesse uusi 

nakatunuid juurde ei lisandunud. 

 

Nakatunutest on 78,7% kliendid (eelmine nädal 80,6%) ja 21,3 % on personal (eelmine nädal 

19,4%). 

 

Aktiivsed hoolekandeasutuste kolded 

Regionaal-

osakond Hoolekandeasutuse nimi 

Nakatunute arv 

kliendid personal Kokku 

LõRO Pariisi erihooldekeskus 10 3 13 

  Tõrva haigla 22 7 29 

  Tartu Maarja tugikeskus 5 3 8 

LäRO Lossipargi Eakatekodu 7 1 8 

IRO Narva-Jõesuu Hooldekodu 10 1 11 

PRO Hiiu Ravikeskus 106 34 140 

Karjaküla Sotsiaalkeskus 39 5 44 

KOKKU 199 54 253 

 

 


