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COVID-19 andmed seisuga 26.04.2021
Perioodil 26.02.2020–25.04.2021 on registreeritud 120 378 laboratoorselt kinnitatud
haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 9057,9.
Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta on 447,3 seisuga 26.04.2021, (seisuga
19.04.2021– 602,12 /100 000 el. kohta).
16. nädala jooksul lisandus 2604 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga uute juhtude arv
vähenes 22% võrra.
Haigestumuse intensiivsus on endiselt väga kõrge.

Viimase nädala jooksul tehti 30 807 testi (2322 testi 100 000 el. kohta), võrreldes eelmise
nädalaga testid arv vähenes 13,4% võrra. 9% testidest osutusid positiivseks (eelmisel nädalal
11,6%; langus ~11%).
Nädalane testide arv püsib WHO soovitatud tasemel vaid Harjumaal ja Valgamaal, teistest
maakondades on tunduvalt vähem. Kriitiline testide arv 1285 /100 000 kohta on Võrumaal.
Haigestumine maakonniti
Pärnumaal, Läänemaal ja Valgamaal püsis haigestumus stabiilsena. Teistes maakondades on
haigestumus langustrendis.
Prognoos
Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja püsib üle Eesti stabiilsena 0,85 piires.
Nakatumiskordaja Lääne-Virumaal ja Pärnumaal ületab 1, mis toob kaasa langustrendi
pidurdumise.
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Tartumaal on nakatumiskordaja pisut kasvanud. Sealne R ei ületa veel 1, seega on oodata
haigestumise langustrendi aeglustumist. Arvestades Tartumaa madalat testide arvu (1546 testi/
100 000 kohta) ja LAV tüvest põhjustatud kollet, siis ei saa välistada sealset viiruse varjatud
levikut.
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Haigestumuse prognoos, kui R püsiks samal tasemel
Kui nakatumiskordaja jääks samale tasemele (R=0,85), siis on võimalik mai keskpaigaks
saavutada prognoositavalt umbes 200 nakatunut päevas. Kuna nädala pärast hakkab juba
esmane piirangute leevenemine veidi mõju avaldama, siis võib hinnata, et R hakkab
lähinädalatel kasvama.

Haigete vanuseline jaotus
15. nädalaga võrreldes vähenes 16. nädalal haigete arv kõikides vanusrümades. Kõige
olulisemad muutused toimusid kuni 14-aastaste hulgas (-34%), eeskätt vanusrühmas 10–14 (38%) ja 5–9 (-33%). Vanusrühmas 30–59 vähenes haigusjuhtude arv 24% võrra. Vanusrühmas
60+ vähenes haigusjuhtude arv 16% võrra.
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Kolded
Üldise nakatumise languse foonil väheneb jätkuvalt ka tuvastatud aktiivsete kollete arv. 16.
nädalal oli aktiivseid koldeid kokku 149 (eelmine nädal oli koldeid kokku 169). Kollete arv
vähenes kõigis regioonides. Kollete osakaalus on jätkuvalt esiplaanil töökohakolded 77%
(eelmine nädal 73%).

Reisimisega seotud haigusjuhud
Olemasolevatel andmetel registreeriti 16. nädalal 73 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal
moodustas 3% juhtude üldarvust. 15. nädalal toodi sisse 111 haigusjuhtu, mis moodustas 3,7%
haigusjuhtude üldarvust.

15. nädala sisse toodud haigusjuhud on seotud reisimisega 21 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte
on seotud reisimisega Egiptuses (23), Soomes (11) ja Venemaal (8).
Riik
Egiptus
Soome
Venemaa
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Arv
23
11
8

Riik
Dominikaani Vabariik
Indoneesia
Iraan

Arv
1
1
1
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Rootsi
Holland
Araabia Ühendemiraadid
Türgi
Ukraina
Valgevene
Armeenia
Bulgaaria

6
5
2
2
2
2
1
1

Leedu
Läti
Mehhiko
Poola
Sri Lanka
Ukraina
Usbekistan

1
1
1
1
1
1
1

Nakatumispaigad
16. nädalal tuvastatud 2604 haigusjuhust on nakatumise asjaolusid analüüsitud 2405 juhul ehk
92%. Analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 31,5% juhtudest, vähenes
veidike võrreldes eelmise nädalaga (15. nädalal - 32,3%). Alates 2020. a 49. nädalast on
teadmata nakatumispaigaga nakatunuid olnud 30–36% juhtude üldarvust.
16. nädalal said nakkuse perekonnast 40% (peamine levik toimub perekondades ja sugulaste
seas), tööl 11,6%, mujal 4,6% (nakatumine tõenäoliselt toimus peamiselt tutvusringkonnas,
poodides, elukohas, ühistranspordis jm kohtades), välismaal 3%, kaitseväes 1,7%, laste- ja
õppeasutuses 1,5%, haiglas/hoolekandeasutuses - 0,8% juhtudest.
Võrreldes 15. nädalaga nakatumispaikade muster ei ole märgatavalt muutunud. Suurenes
nakatumine pereringis (36,8%  40%) ning laste- ja õppeasutuses (1,0% 1,5%). Vähenes
juhtumite osakaal töökohtades (13,4%  11,6%), haiglas/hoolekandeasutuses (1,4%0,8%)
ning sissetoodud juhtumite osakaal (3,7%3,0%).
Viimase 14-päevane (15.–16. näd) teadmata nakatumispaigaga nakatunute osakaal moodustas
31,9% juhtudest (ei muutunud võrreldes 14.–15. nädalatega).
Sekveneerimine
26.04.2021 seisuga on sekveneeritud 4590 proovi ning on tuvastatud:
2740 UK mutatsiooniga viirustüve;
49 LAV mutatsiooniga viirustüve, neist 22 kohaliku juhtu ning sisse toodud 27:
13 Tansaaniast, 1 Lõuna Aafrikast, 1 Venemaalt, 6 Soomest, 1 Rootsist, 1 AÜE ja 4
lähikontaktset.
TÜ-s sekveneeritud kohalikest juhtudest oli viimasel nädalal UK viirustüve osakaal ligi
94,7%. UK mutatsiooniga viirustüve levik on Eestis laialdane ja domineeriv.
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Kohalikud juhud prevaleerisid eelmisel nädalal sisse toodute juhtude üle. Sel nädalal on
tuvastatud 4 LAV juhtu, neist ainult 1 on sisse toodud (Soomest). Ülejäänud 3 on kohaliku
päritoluga, kusjuures lisandus juht varem tuvastatud perekoldesse. Kaks juhtu tuvastatud
Tartumaal, nende nakatumispaik on teadmata (perekonnkolle).
Haigussümptomid
16. nädalal moodustasid sümptomaatilised haigusjuhud 92,2% ja ilma sümptomiteta 7,8%
haigestunute üldarvust (analüüsitud 2405 haigusjuhtu).
Hospitaliseerimised
Haiglaravi on kokku vajanud 7% haigete üldarvust (15. nädalal moodustas see näitaja 6,7%).
Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 30. märtsil 2021. a (104 haiget). Maksimaalne haigete
arv haiglaravil oli 5.04.2021. a (727).
Seisuga 26.04.2021 on hospitaliseerimist vajanud 8401 haiget, neist 6861 (81,7%) on saadetud
kodusele ravile. Seisuga 26.04.2021 viibib haiglaravil 409 COVID-19 patsienti, neist
intensiivravil 62 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 41.
16. nädalal hospitaliseeriti 266 inimest (võrreldes 15. nädalaga vähenes see 12% võrra).
16. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 13,8% (15.
nädalal 14,6%).
Seisuga 26.04.2021. a on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 69 aastat (ei muutunud
võrreldes eelmise nädalaga), 60 ja vanemate isikute osakaal moodustab 77% (15. nädalal 72%).
Hospitaliseeritud ja haiglaravil olevad patsiendid, märts-aprill 2021
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Tervishoiuasutuste töötajate haigestumine
Kokku on pandeemia algusest haigestunud 1 757 tervishoiuasutuse töötajat, neist arste 207
(12%), õdesid 703 (40%), hooldajaid 363 (20%) ning muud personali 484 (28%).
Regiooniti on suurim haigestunute arv Põhja regioonis 763 (44%), Ida regioonis 460 (26%),
Lõuna regioonis 294 (17%) ja Lääne regioonis 224 (13%).
16. nädalal ei registreeritud ühtegi haigestumise juhtu Põhja ja Lõuna (teist nädalat järjest)
regioonides.
16. nädalal haigestus 12 tervishoiuasutuste töötajat, mis on 5 juhu, ehk 29% võrra vähem
võrreldes 15. nädalaga.
Võrreldes 15. nädalaga haigestus 7 muud personali (58%) ja 5 õde (42%); arstide ja hooldajate
seas haigestumisi ei olnud.
Nädala jooksul haigestunute vaktsineerimise staatus: vaktsineerimata 58%, andmed puuduvad
8% kohta, vaktsineeritud ühe doosiga 17% ja vaktsineeritud kahe doosiga 17% haigestunutest.
Surmaga on lõppenud 1145 haigusjuhtu ehk 0,95% COVID-19 juhtudest (seisuga
26.04.2021). 16. nädalal suri 49 inimest vanuses 37–95 a. Keskmine päevane surmajuhtude arv
(viimase 7 p jooksul) – 7.
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
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

60
66
59
70
82
73
86
60
49

+53,8
+10
-10,6
+18,6
+17,1
-11
+ 17,8
-30,2
-18,3

Hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 14,1% juhtudest. 80,2% surmaga lõppenud
juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Minimaalne vanus oli 30 a, maksimaalne 101 a,
keskmine vanus on 78,2 a. Mehi oli 600 (52,4%), naisi 545 (47,6%).
Surnud isikute seas on kokku olnud 274 hoolekandeasutuste klienti (23,9% üldarvust). 1130
isikut suri haiglas (98,7%), 15 väljaspool haiglat. Esimene surmajuht esines 25.03.2020.
Haigestumine hooldekodudes
Hoolekandeasutuses haigestus eelmisel nädalal 21 inimest ning see moodustas 0,8% kõigist
nakatunutest. Hospitaliseeriti 5 hoolekandeasutuses haigestunut, see moodustas 1,9% kõikidest
hospitaliseeritutest. Surmaga lõppenud juhte oli hoolekandeasutustes eelmisel nädalal 4 ning
see moodustas 8% kõikidest surmadest. Nii haigestunute kui hospitaliseeritute ja surmaga
lõppenud juhtude arv on võrreldes aasta algusega oluliselt langenud. Hoolekandeasutuste
paremat epidemioloogilist olukorda saab seostada läbipõdemise ja vaktsineerimise järgselt
tekkinud immuunsusega.
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Hoolekandeasutustes tuvastatud aktiivsete kollete arv on jätkuvalt vähenenud. Seisuga
25.04.2021 on aktiivseid koldeid 6 (eelmine nädal 8 aktiivset kollet).
16. nädalal lisandus uus kolle Viljandimaale (Pariisi erihooldekeskus, uute nakatunute arv 12,
neist kliente 10 ja töötajaid 6)
Hoolekandeasutustes ei ole rühmaviisilist haigestumist tuvastatud LäRo-s.
Võrreldes 15. nädalaga on hoolekandeasutuste aktiivsetes kolletes kumulatiivne nakatunute
isikute arv vähenenud. Seisuga 18.04 oli aktiivsetes hoolekandeasutuste kolletes summaarne
nakatunute arv 327 (nädal varem nakatunute arv 365). Varem tuvastatud kolletele lisandus uusi
nakatunuid juurde Tõrva Haiglasse ja Hiiu Ravikeskusesse.
Nakatunutest on 80,5% kliendid (eelmine nädal 80,5%) ja 19,5 % on personal (eelmine nädal
19,5%).
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Nakatunute arv
Regionaalosakond
LõRO

IRO
PRO

Hoolekandeasutuse nimi

kliendid

personal

Kokku

Pariisi erihooldekeskus

10

2

12

Tõrva haigla

19

6

25

Karaski Pansionaat

34

4

38

Kiviõli Tervisekeskuse Hooldekodu

75

11

86

Hiiu Ravikeskus

102

34

136

Kehtna Hooldekodu

21

9

30

261

66

327

KOKKU

Vaktsineerimine

( Infoallikas: TIS)

26. aprilli 2021.a kl.17.00 seisuga on Eestis vaktsineeritud:
•
•

vähemalt 1. doosiga 311 731 inimest (23,46% elanikkonnast);
ainult 1. doosiga 211 882 (15,9% elanikkonnast);

•
•
•

2. doosiga 99 849 inimest (7,56 % elanikkonnast);
täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus – 29,05%
sh 70- aastaste ja vanemate hõlmatus – 59,08%

Manustatud dooside koguarv on 411 580.
Vaktsineeritute seas on 26.04. seisuga haigestunud COVID-19-sse 4740 ehk 1,52%
kõikidest vaktsineeritutest, neist:
•
1. doosiga vaktsineeritud 4282 inimest, mis moodustab 2,02% kõikidest 1. doosiga
vaktsineeritutest.
•
2. doosiga vaktsineeritud 458 inimest, mis moodustab 0,46% kõikidest 2. doosiga
vaktsineeritutest;
•
2. doosiga vaktsineeritutest on sattunud haiglasse 34 ehk 0,03% ja surnud 5 ehk
0,005%.
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