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COVID-19 riskirühma vaktsineerimine: juhend perearstidele 
(03.02.2021) 

 

 
Vanuse või tervisliku seisundi tõttu riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisega alustatakse 
veebruari jooksul järk-järgult. Eesti Haigekassa (EHK) annab sellest perearstidele täpsemalt teada.  

Riskirühma prioriteetidest ja vaktsineerimise algusest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite 
kaudu. Teade riskirühma kuulumisest saadetakse inimesele tema eesti.ee meiliaadressile ning SMSi 
teel. Teavitused saadetakse vastavalt vaktsineerimise edenemisele, prioriteedirühmade järjekorras. 

 

1. Üldised põhimõtted 
 

Juhend lähtub COVID-19 vaktsineerimise plaanist (19.01.21). 
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2021-01/covid-19_vaktsineerimise_plaan_19.01.pdf  
Riskirühma vaktsineerimise eesmärk ja lähtekoht on võimalikult suur riskirühma hõlmatus. 
Vaktsineerimine toimub prioriseerituse järjekorras. Vaktsiinide piiratud kättesaadavuse korral lähtub 
EHK vaktsiinide jaotusplaani tegemisel ka muudest teguritest, nagu näiteks haiguse piirkondlik levik. 
Oma nimistu riskirühma patsientide vaktsineerimise korraldamise eest vastutab perearst. Samuti 
teeb perearst lõpliku otsuse patsientide riskirühma kuuluvuse ja järjestuse osas, st inimese saab 
tervislikule seisundile vastavalt riskirühma arvata. Teise doosi manustamine toimub üldjuhul samas 
kohas, kus manustati esimene doos. Vaktsineerida võib vajadusel ka teise nimistu patsiente. 

Kui perearst vajab abi oma riskirühma patsientide vaktsineerimise korraldamisel, tuleb sellest teada 
anda aadressil perearst@haigekassa.ee või telefonil 669 6630. 

 

2. Riskirühma jaotamine prioriteetide alusel 
 

COVID-19 vaktsineerimise prioriteetsed sihtrühmad on määratletud Sotsiaalministeeriumile (SoM) 
nõu andvas immunoprofülaktika ekspertkomisjonis. Täpsemad riskirühma prioriseerimise ja 
patsientide vaktsineerimisele kutsumise põhimõtted on koostanud Eesti Perearstide Selts (EPS). Teisi 
vaktsineerimise sihtrühmi (tervishoiutöötajad jm) see juhend ei käsitle. 
 
Igale perearstile on Toru infosüsteemis edastatud nimekiri tema nimistu riskirühmast. See nimekiri 
on koostatud EHK poolt 11.01.2021 tehtud väljavõtte põhjal. Väljavõtte aluseks olid raviarvetel 
põhidiagnoosina märgitud diagnoosid ja ravimiretseptid. Kuna tabelis ei kajastu pärast väljavõtte 
tegemist toimunud muutused (haigestumised, vanuse muutus, surmad) ega ka terviseriskid, mida 
põhidiagnoosidena arvetel ei leidu, on tegemist eeskätt töö hõlbustamiseks mõeldud vahendiga. 
Samuti on need nimekirjad aluseks inimestele automaatteavituste saatmisel.  
Patsiendid kutsutakse vaktsineerima prioriteetsuse järjekorrast lähtudes. Kui patsient, kes kuulub 
kõrgema prioriteediga riskirühma, on jäänud mingil põhjusel vaktsineerimata, võib teda vaktsineerida 
ka hiljem, kui on alustatud juba madalama riskiga isikute vaktsineerimist. 
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Riskirühma jaotus prioriteetsuse järjekorras: 
 

I kõik inimesed vanuses ≥80 aastat; 

II need inimesed vanuses 70-79 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on 
haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga (tabelid 1 ja 2); 

III kõik inimesed vanuses 70-79 aastat sõltumata kaasuvatest haigustest ja need inimesed 
vanuses 16-69 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske 
kulu suhtes väga kõrge riskiga (tabel 1); 

IV need inimesed vanuses 60-69 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on 
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga (tabel 2),   

V  need inimesed vanuses 50-59 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on 
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga (tabel 2), 

VI need inimesed vanuses 16-49 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on 
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga (tabel 2). 

 
Prioriteedid I kuni VI vastavalt vanusele ja diagnoosile 

  16-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Diagnoos tabelist 1 (väga kõrge risk) III III III II I 

Diagnoos tabelist 2 (kõrge risk) VI V IV II I 

Riskidiagnoosita       III I 

 

Järgnevates tabelites on ära toodud riskidiagnoosid ja -kriteeriumid. Perearstidele edastatud 
nimekirjade aluseks olnud väljavõttes võeti arvesse aastatel 2016-2020 (kui pole märgitud teisiti) 
kõigi arstide poolt saadetud raviarvete põhidiagnoose. 

Perearstil on õigus riskirühma seas vaktsineerida tema nimistusse kuuluvat patsienti, kui patsient 
on tervisliku seisundi tõttu haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga, k.a: 
 
 

 patsiendid harvikhaigustega või teiste raskete haiguste ja seisunditega või muul põhjendatud 
juhul, mida pole tabelites loetletud; 

 patsiendid, kellel on mainitud raskendav seisund, kuid mida ei ole diagnoosina raviarvetele 
kantud; 

 patsiendid, kellel on riskiseisund, mis tekkis või kajastus arvel hiljem kui 11.01.21. 

 
Riskirühma patsiente lisades tuleb silmas pidada COVID-19 vaktsineerimise plaani eesmärke ja 
põhimõtteid.  
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Tabel 1. Patsiendid, kes on haiguse raske kulu suhtes väga kõrge riskiga (sõltuvalt vanusest 2. ja 3. 
prioriteetsuse rühm): 

Haigus või seisund Kood RHK-10 alusel 

Luuüdi transplanteeritud patsiendid 
(teostatud kuni 2 a tagasi, 2019-2020. 
aastal); organtransplanteeritud 
patsiendid  

Z94.8, Z94 

Primaarne immuunpuudulikkus  D80-D84, D70-D71  

Lümfoid- ja vereloomekoe 
pahaloomulised kasvajad (diagnoositud 
2016-2020) 

C81-C96  

Muud pahaloomulised kasvajad, mis on 
diagnoositud kuni 1 a tagasi (2020. 
aastal)  

C00-C80, C97, D00-D09  

Tsüstiline fibroos   E84  

Neerupuudulikkus N17-N19  

Kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad 
haigused; polüskleroos; amüotroofiline 
lateraalskleroos; Parkinsoni tõbi  

G35-G37; G35; G12; G20 

Dementsus   F00-F09  

Insult viimase aasta jooksul, insuldi 
jääknähud  

I60-I64, I69, G81  

Hematoloogilised, reumatoloogilised, 
gastroenteroloogilised, neuroloogilised 
haiged, kes on saanud viimase 5 aasta 
jooksul immuunsupresseerivat ravi  

D50-D89, M00-M49, K00-K93, G00-G99 ja soodusretsept 
väljastatud ravimitele (ATC: L01, L03, L04 (sh metotreksaat 
L01BA01, L04AX03, asatiopriin L04AX01, tsüklofosfamiid 
L01AA01, tsükosporiin L01AA01, takroliimus D11AH01, 
L04AD02, siroliimus L04AA10, monoklonaalsed antikehad 
L01XC ja vähemalt 2 nädalat kestev süsteemne 
kortikosteroidravi H02).   

 
Perearst saab 2. ja 3. prioriteetsuse rühma lisada:  
 

 

 Isikud, kellel ei ole küll neerupuudulikkuse diagnoosi, kuid kellel on  eGFR < 30 mL/min/1,73 
m2. 
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Tabel 2. Patsiendid, kes on haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga (sõltuvalt vanusest 4., 5. ja 6. 
prioriteetsuse rühm). 

Haigus või seisund  Kood RHK-10 alusel  

Diabeet (mida kõrgem HbA1c, seda suurem raske 

haiguskulu risk) 
E10-E14  

Kardioloogilised haigused  I50, I12, I13, I20, I25, I42, I11.0, I48  

Krooniline bronhiit; emfüseem; KOK; 
bronhiektaasiatõbi 

J42; J43; J44; J47  

Raske astma (suukaudne kortikosteroidravi viimase 
5 aasta jooksul, bioloogiline ravi, anamneesis 
astmaatiline seisund)   

J45, J46 ja soodusretsept väljastatud ravimitele 
(ATC: H02); bioloogilist ravi saavad (ATC kood: 
L04) astmahaiged  

Rasvumus (kõrge riskiga patsientide hulka kuuluvad 

need, kelle KMI ≥40)   
E66  

 
 Perearst saab 4., 5. ja 6. prioriteetsuse rühma lisada:  

• isikud, kellel on neerufunktsiooni langus,  eGFR 30 – 60 mL/min/1,73 m2; 
 

• isikud, kes on rasvunud (KMI ≥40), aga raviarvetel ei ole koodi E66; 

 
• isikud, kellel on diagnoositud äge müokardiinfarkt või muu äge koronaarsündroom (I21 – 

I24), kuid ei ole põhidiagnoosina esinenud kroonilist südameisheemiatõbe (I25).  

 
 
 

3. Erandjuhud 

 
Kui patsient ei saa vaktsineerimiseks ise keskusesse kohale tulla ja perekond ei saa transporti 
korraldada või kui patsiendiga ei õnnestu kontakti saada, võib abi küsida kohalikult omavalitsuselt 
(KOV).   

Haiglas statsionaarsel ravil viibivat patsienti vaktsineerib haigla või informeeritakse teda vajadusest 
haiglaravi järel vaktsineerimiseks perearsti poole pöörduda. Reeglina vaktsineeritakse 2. doosiga 
samas kohas kus 1. doosiga.  
 
Spetsiifiliste seisundite (immuunpuudulikkus, onkoloogilised haigused) puhul on abi temaatilisest 
artiklist https://www.med24.ee/uudised/immuunpuudulikkuse-ja-v%C3%A4higa-patsientide-
immuniseerimine-covid-19-vastu (tervishoiutöötaja registreerimiskoodiga sisse logides) ning 
vaktsiinispetsiifiliste koolituste materjalidest. Küsimuste korral võib teha e-konsultatsiooni 
immunoloogile või infektsionistile, kes võtab patsiendi vaktsineerimise üle või annab juhised. 
 
Kui inimesel on anamneesis anafülaktiline reaktsioon, soovitatakse vaktsineerimist 
haiglatingimustes. Ka selle saab korraldada läbi e-konsultatsiooni või muul viisil eelnevalt kokku 
leppides. Haiglas manustatakse  nii esimene kui teine doos. 
 



 
5 

 

Kui riskirühma kuuluv patsient ei saa oma tervisliku seisundi tõttu vastuvõtule tulla, võib 
vaktsineerida tema vahetut hooldajat. Kui kättesaadaval on vaktsiinid, mille nõuetekohane 
transport dooside ülejääki tekitamata on võimalik, võib vaktsineerida ka koduvisiidil. Kodus 
vaktsineerimisest ei pea Terviseametit (TA) eelnevalt teavitama. 
 
Kui patsient on raske haprussündroomiga ja väga halvas üldseisundis, tuleb kaaluda, kas 
vaktsineerimisest on kasu. Patsienti, kelle oodatav eluiga pole oluliselt pikem kui vaktsiinist kaitse 
saamise ajani pärast teist doosi, ei peaks vaktsineerima. 
 
Kui inimene on perearstile saadetud nimekirjas, kuid ei peaks perearsti hinnangul riskirühma 
kuuluma, tuleks põhjuseid otsida teiste arstide epikriisidest Tervise Infosüsteemis.  
Nimekirjas võib päringu kriteeriumite tõttu olla ka praegu heas tervislikus seisundis nooremaid 
inimesi. Kui inimene on juba saanud automaatteavituse riskirühma kuulumisest, on tal põhjendatud 
ootus vaktsineerimiseks eelisjärjekorras. Soovitame seda võimaldada, kuna lõppeesmärgiks on 
elanikkonnas kõigi soovijate vaktsineerimine. 
 
Kuna immuunsuse teke positiivse PCR testi järel pole selge, vaktsineeritakse ka COVID-19 läbi 
põdenud isikuid. Kui inimesel on olnud COVID-19 sümptomaatiline haigus viimase kuue kuu jooksul 
ja ta tõstatab sellega seoses küsimuse vaktsineerimise vajalikkuse üle, võib temaga kokkuleppel 
vaktsineerimist edasi lükata. Soovitus ajalise piiri osas võib edaspidi vastavalt teadusuuringutele 
muutuda. 

 
 

4. Vaktsiinide jaotus ja tellimine 
 

Seni, kuni Eestisse saabuvate vaktsiinitarnete maht ei pruugi kõigi tellimuste täitmist tagada, 
toimub vaktsiinide jaotamine vaktsineerijatele (sh perearstidele) Haigekassa koostatud 
jaotusplaani alusel. Seda plaani täpsustatakse igal nädalal, kui järgmine saabuv vaktsiinikogus on 
kindel.  

Haigekassa teeb jaotusplaani alusel järgmiseks nädalaks võimaldatava vaktsiinide hulga 
perearstikeskustele e-kirja teel teatavaks eelneva nädala esmaspäeval. Arvesse võetakse 
piirkondlikku epidemioloogilist olukorda, keskuste edasijõudmist prioriteetse rühma vaktsineerimisel, 
logistikat ja muid asjaolusid. 

Kui EHK poolt on perearstikeskusele antud teada maksimaalne saadaolev kogus, tuleb tellimus teha 2 
tööpäeva jooksul, vähemalt kolm tööpäeva enne vaktsiini soovitud kättesaamist. See on oluline, et 
saaks planeerida transporti ning äraütlemise korral doose teistele pakkuda.  Tellimiseks tuleb täita 
veebivorm aadressil www.terviseamet.ee/covid19-vaktsiini-tellimisvorm.  

Tellimuse suurus on minimaalselt 5 viaali nimistu kohta ja vormile tuleb märkida vajalike eesti- ja 
venekeelsete patsiendi infolehtede hulk. 

 Esialgu ei ole soovitatav oodatavaks vaktsiinide saabumise päevaks vaktsineerimisi 
planeerida, vaktsiinid tuuakse tööpäeva jooksul! 

 Vaktsineeriv asutus määrab kontaktisiku, kes vastutab vaktsiinidooside tellimise, 
vastuvõtmise ja külmahela tingimuste tagamise eest vaktsineerimiskohas pärast 
vaktsiinidooside vastuvõtmist, samuti teavitab kontaktisik probleemide korral Terviseametit. 

 Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teist doosi säilitatakse TA kesklaos ning need 
väljastatakse vaktsineerijatele tellimuste alusel.  Vaktsiinide puhul, mille säilitusnõuded seda 
lubavad, võib TA saata tellijale korraga mõlemad doosid. Sellest korraldusest informeeritakse 



 
6 

 

perearste. 
Kui tarnemahud suurenevad ja piirangute vajadus kaob, antakse sellest perearstidele teada. 
Tellimise suunised jäävad samaks: minimaalselt 5 viaali, vähemalt 3 tööpäeva enne soovitud 
kättesaamist, märge infolehtede vajaduse kohta, nõue tagada patsiendid ja vaktsineerimise 
ajad iga tellitud doosi jaoks. 

 
 

5. Vaktsiini transport Terviseameti kesklaost vaktsineerimiskohta 
 

 Vaktsiini transpordi kesklaost vaktsineerimiskohta korraldab Terviseamet.      
 Terviseametiga kokkuleppel võib vaktsineeriv asutus/vaktsineerija vaktsiini oma transpordiga 

vedada, tagades kõik külmahela tingimused. 
 Vaktsiinid väljastatakse vaktsineeriva asutuse määratud vastutavale isikule saatelehe alusel. 

Vaktsiinidooside vastuvõtja peab tagama vaktsiini edasise säilitamise nõuetele vastavates 
tingimustes. Vaktsiini vastuvõtmisel on tellija kohustatud saatelehe allkirjastama, koos oma 
nime ja vaktsiini kättesaamise kuupäevaga ning kellaajaga. Saateleht vormistatakse kahes 
eksemplaris, üks Terviseametile ja teine vaktsineerimiskohale/vaktsineerijale.  

 Vaktsiin transporditakse vaktsineerijani termokastis (üldjuhul +2 ⁰C kuni +8 ⁰C juures).  
 Saadetis sisaldab vaktsiiniviaale koos vajalike tarvikutega (nõelad-süstlad lahustamiseks, 

nõelad-süstlad manustamiseks, lahusti ja pakendi infolehed). Termokastist leiate ka 
transpordilehe, kus on märgitud vaktsiini viimane realiseerimise aeg.  
 

 
Näidis: 

Transpordileht ja vaktsiini viimane realiseerimise aeg 
 

 
Kuupäev / kellaaeg  

ULT külmikust välja võtmine ja termokasti asetamine 31.12.2020 kell 10:56 
Transpordi algus Tallinnast 31.12.2020 kell 11:00 
Transpordi lõpp sihtkohas 31.12.2020 kell 14:00 
Vaktsiini realiseerimise viimane aeg 05.01.2021 kell 10:56 

Sihtkoha külmkapis on loger JAH                  EI   

 
 

 TA jagab perearstidele logerid COVID-19 vaktsiini säilitamistemperatuuri jälgimiseks 24/7. 
Loger väljastatakse kas koos vaktsiinidega termokastis ning seda tuleb hoida tavakülmikus 
koos COVID-19 vaktsiinidega. Juhul kui sihtkoha külmkapis on loger juba olemas, 
tagastatakse termokastis olev loger Terviseametile.  

 Termokast tagastatakse kohe pärast vaktsiinidooside üleandmist või järgmise tellimuse 
saabudes. 

 NB! Terviseamet saab vajadusel pakkuda transporti vaktsiinide pikaaegse säilitamise 
(ultrakülm)temperatuuril, kui vastavad hoiustamistingimused on tagatud ka 
vaktsineerija/vaktsineeriva asutuse poolt.  

 
Vaktsiini säilitamine ja kasutamine vastavalt vaktsiiniomaduste kokkuvõttes toodud infole.  
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6. Patsientide teavitamine 

 

 Perearstikeskuse töötaja võtab ühendust oma nimistu patsientidega ja teavitab neid 
vaktsineerimise võimalusest ning lepib kokku vaktsineerimise aja.  

 Kõigile riskirühma kuuluvatele patsientidele edastatakse prioriteetsuse järgnevuses eesti.ee 
meiliaadressile automaatne teavitus riskirühma kuulumise kohta.  

 Lisaks saab patsient automaatse SMS meeldetuletuse 2. doosi planeeritava aja kohta 3 
päeva enne vaktsineerimist. Selleks tuleb märkida 2. doosi manustamise aeg esimesele TIS-i 
saadetavale immuniseerimisteatisele.  

 Kui patsiendiga (nt riskirühma kuuluva eakaga) ei õnnestu kontakti saada, võib paluda abi 
kohalikult omavalitsuselt.  

 Vaktsineerimine on vabatahtlik ja nii nõusolek kui keeldumine võivad olla suusõnalised. 
Patsient võib oma soovi aja jooksul muuta. Suuline nõusolek on piisav ka kindlustamata, 
teiste nimistute patsientide ja välismaalaste puhul.  

 
 
 

     7. Vaktsineerimisele registreerimine 
 
 

 Vältimaks patsientide kogunemist ooteruumis on vajalik eelregistreerimine. 
 Vaktsineerimise planeerimisel tuleb arvestada dooside hulgaga viaalis. Ühel päeval 

vaktsineeritavate arv peab sellega jaguma. Tuleb tähele panna, et erinevate vaktsiinide puhul 
on see erinev. Võimalusel korraldatakse vaktsiinide jaotus selliselt, et üks keskus saab 
vaktsineerimiseks läbivalt sama tootja vaktsiinid. 

 Teise doosi manustamiseks lepitakse aeg kokku juba esimesel visiidil ja see tuleb märkida 
immuniseerimise teatisele ning patsiendile antud pakendi infolehele. Meeldetuletus 2. doosi 
aja kohta saadetakse vaid neile, kellele on manustatud 1. vaktsiinidoos ja kelle kohta on 
saabunud TISi esimene immuniseerimise teatis, millele on märgitud järgmine vaktsineerimise 
kuupäev. 

 Dooside kadu võib vähendada ka ootejärjekorra loomisega, kuhu lisatakse patsiente, keda 
saab lühikese etteteatamisajaga vaktsineerima kutsuda.  

 Esmaste dooside planeerimisel arvestage, et samadele inimeste teise doosi manustamise 
perioodil toimub paralleelselt uute esmaste doosidega vaktsineerimine, mis muudab graafiku 
tihedamaks. 

 Registreerimise hõlbustamiseks on loomisel ka veebiregistratuuri lahendus, kus patsiendid 
saavad ise endale vaktsineerimiseks aja kirja panna. Veebiregistratuuriga liitumine on 

perearstikeskustele vabatahtlik. See on mõeldud ainult COVID-19 vaktsineerimisele 
registreerimiseks, mitte muude vastuvõttude planeerimise jaoks. Aega saavad esialgu 

broneerida ainult need patsiendid, kes on saanud teavituse eesti.ee portaali kaudu, ja ainult 

oma perearstile. Digiregistratuuri valmimine vaktsineerimiseks sõltub mitmetest osapooltest 
ja ei ole juhendi koostamise hetkel ajaliselt prognoositav. Sellest antakse eraldi teada. 

 Kui perearstikeskus jõuab vaktsineerimisega järgmise prioriteetrühmani ja vaktsiinide 
kogused on piiratud (jaotamine toimub EHK plaani alusel), peab sellest teavitama aadressil 
perearst@haigekassa.ee. EHK jälgib protsessi ka teatiste alusel, kuid vahetu suhtlus 
võimaldab paremini ressurssi jaotada ja abi vajavatele keskustele seda osutada. 
Samas ei ole plaanis keelata järgmiste prioriteetrühmadeni edasi liikumist, kui lähedalasuvad 
keskused abi ei vaja ja vaktsiinide tarned on puudujäägi ennetamiseks piisavad.  
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 Kui keskus jääb hätta oma riskirühma vaktsineerimisega, peab sellest 
perearst@haigekassa.ee teada andma. Probleemi täpsustatakse ning vajadusel kaasatakse 
EPSiga koostöös piirkonna vaktsineerimiskeskus või teine perearst.  

 Kui patsient ei soovi vaktsineerida, tuleb saata arve keeldumise statistilise koodiga 9589. See 
annab haigekassale võimaluse vaktsineerimise protsessi jälgida. Keeldunud patsient võib igal 
hetkel oma otsust muuta. Siis tehakse talle uus arve vaktsineerimise koodidega ning 
keeldumist enam statistilise ülevaate käigus ei arvestata.  

 COVID-19 vaktsineerimise hõlmatust ei arvestata perearsti kvaliteedisüsteemi kriteeriumina. 
  
 

8. Vaktsineerimise läbiviimine ja dokumenteerimine 

 
Vaktsineerimisel tuleb lähtuda vaktsiini omaduste kokkuvõttest ja vaktsiinipõhisest juhistest.  
 

 Nii personal kui patsient peavad vaktsineerimise protseduuri jooksul rangelt järgima COVID-
19 haiguse nakkusohutuse nõudeid (maski kandmine, käte desinfitseerimine, patsientide 
hajutamine ooteruumis). Nõudeid peavad järgima ka vaktsineeritud isikud! 

 Vaktsineerija annab lisaks tavapärasele patsiendi teavitamisele patsiendile ka vaktsiini 
infolehe, kuhu esimesel visiidil märgitakse ka teise doosi aeg. 

 Vaktsineerija teeb patsiendi soovil sissekande ka paberkandjal immuniseerimispassi. 
 Elektroonne immuniseerimisteatis iga vaktsineeritava kohta tuleks saata tervise 

infosüsteemi juba sama päeva õhtuks, kuid hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.  
(Vt immuniseerimise teatise täitmise juhend http://pub.e-
tervis.ee/manuals/Immuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20juhend).  

 Raviarvele tuleb kanda immuniseerimise kood 3199 mõlema doosi kohta eraldi ning 
statistiline kood ühel korral arve kohta. Arve võib jätta teise doosini avatuks. Pärast teist 
vaktsiinidoosi raviarve lõpetatakse ja ravilugu saadetakse TIS-i.  

 Jälgimine. Patsiendil tuleb pärast vaktsineerimist viibida perearstikeskuses jälgimisel veel 
vähemalt 15 minutit.  

 Nii vaktsineerimisega nõustumist kui keeldumist võib isik väljendada suusõnaliselt, need ei 
ole nõutavad kirjalikult ega allkirjastatult. 

 

9. Vaktsineerimise rahastamine 
 

 2021. aastal tasub kõigi soovijate (sh ravikindlustuseta isikute) vaktsineerimise eest 
haigekassa.  

 Vaktsineerimise kood 3199 (Vaktsineerimine SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud COVID-19 
haiguse vastu) on hinnaga 5,30 EUR. 

 Kindlustatud isikute raviarvete vormistamisel tuleb rahastamise allikaks valida PA. Lepingu 
eriala perearsti arvete puhul jääb tühjaks, selle lisab raviarvete lahendus automaatselt 
vastavalt teenuse 3199 seadistustele. Mittekindlustatute korral tunnus MK, lepingu erialaks 
71800101. Euroopa Liidu kodanike korral valida rahastamise allikaks VA, lepingu erialaks 
76100010 

 Igale  raviarvele tuleb lisada ka  statistiline kood vastavalt sellele, millisesse vaktsineeritavate 
gruppi isik kuulub. Isikut riskirühma kuuluvuse alusel vaktsineerides tuleb valida kood 9597 
(olenemata kuuluvusest muusse sihtrühma). Vaktsineerimisest keeldumise korral piisab 
koodist 9589, sihtrühma statistiline kood ei ole vajalik. 
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9590 - Perearstikeskused – kõik töötajad 
9591 -HVA-kõik töötajad 
9592 - Hambaravi kabinettide töötajad (mitte HVA) 
9593 - Proviisorid, apteekide töötajad (mitte HVA) 
9594 - Ülejäänud meditsiinitöötajad (eriarstiabi, kooliõed, õendusabi töötajad sh vangla ja 
kaitseväe meditsiin jt) (mitte HVA) 
9595 - Hoolekande asutuste elanikud, statsionaarõenduse patsiendid 
9596 - Hoolekande asutuste töötaja, KOV sotsiaalüksuse töötajad (sotsiaaltöötajad, 
koduhooldajad, lastekaitse, inimesed, kes käivad inimeste juures kodus)  
9597 - Riskirühma kuuluvad inimesed  
9598 - Ülejäänud elutähtsa teenuse osutajad (PPA, pääste, õpetajad jt) 
9599 - Teised/ kõik ülejäänud inimesed 
 

 Vaktsineerimise tõttu nädalavahetustel tehtav ületunnitöö tasustatakse nii oma nimistut 
vaktsineerivates kui teisi abistavates keskustes. Haigekassa tasub vaktsineerimiste eest 
ületunnitööna juhul, kui vaktsineerimine on toimunud ka tööpäevadel. Tööpäeval läbiviidava 
vaktsineerimisega seoses on vastuvõtuaegade muutumine (lühenemine) lubatav, samas 
peaks olema keskus inimestele kättesaadav. Vaktsineerimisega seotud ületunnitöö 
tasustamine toimub masinloetava  e-arve alusel. Selleks tuleb uue kuu alguses esitada 
eelmisel kuul tehtud ületundide kohta e-arve nõuetele vastav arve läbi e-arvekeskuse. 
 

E-arve vormistamise näidis 

 
Arve nr ……        
         Äriregistri kood: 
         Asutuse nimi: 
         Aadress: 
Kuupäev …………..                                                                                                

 
Kulu nimetus Kogus ühik hind Summa 

(Nimistu nr) Arsti (D…….)  
ületunnitöö jaanuari kuu 
eest 

16 tundi 35,21 563,36 

(Nimistu nr) Arsti (D…….)  
ületunnitöö jaanuari kuu 
eest 

12 tundi 35,21 422,52 

(Nimistu nr) õe  (N…./ 
koodi puudumisel nimi) 
ületunnitöö jaanuari kuu 
eest 

20 tundi 22,04 440,8 

(Nimistu nr) õe  (N…./ 
koodi puudumisel nimi) 
ületunnitöö jaanuari kuu 
eest 

10 tundi 22,04 220,4 

   Kokku 1647,08 

 

 
Arve koostas: 
E-mail: 
 
Arve saaja: 
Eesti Haigekassa 
Lastekodu tn 48 
10144 Tallinn 
Reg-kood 74000091 
KMKR nr EE100859517 
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Täiendavad materjalid on leitavad: 

 
VIDEOD PEREARSTIDE SELTSI KODULEHEL  
https://www.perearstiselts.ee/koolituskeskuse-esileht/ettekanded-svoog?layout=details&id=9454  
(Comirnaty Covid-19 mRNA vaktsiin; Kuidas nõustada patsienti?; Vaksiinide vastuvõtmine ja 
vaktsineerimise; Получение вакцин и проведение; Comirnaty ознакомительное видео для 
семейных врачей и сестер; COVID-19 vastase vaktsiini ettevalmistamine manustamiseks. 
Õppevideoid lisandub jooksvalt.) 
VAKTSIINISPETSIIFILISED KOOLITUSED ON KÄTTESAADAVAD: 
Eesti keeles: https://www.vaktsineeri.ee/et/tervishoiutootajatele-vaktsineerimine 
Vene keeles: https://www.vaktsineeri.ee/ru/medicinskim-rabotnikam 
 
VAKTSIINIOMADUSTE KOKKUVÕTTED  
 
Vaktsiiniomaduste kokkuvõtted on kättesaadavad Ravimiameti kodulehel: 
 
Comirnaty: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
product-information_et.pdf  
Moderna: https://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2021/20210106150575/anx_150575_et.pdf  
 

Küsimuste korral võib pöörduda: 
 
Vaktsiinidooside tellimise, transportimise ja säilitamise küsimustes: tel. 5352 3015, email: 
keskladu@terviseamet.ee  
 
Tervise infosüsteemi andmete edastamisega seotud küsimustes: tel. 7943 943 (TEHIK kasutajatugi 
töötab 7:00-22:00), e-mail: abi@tehik.ee  
 
Patsientide riskirühmade andmetega või vaktsineerimise korraldamisega seotud probleemide 
küsimustes: tel. 669 6630 (see tel on kenasti kättesaadav ja suunatakse õigele inimesele edasi), e-
mail:vaktsineerimine@haigekassa.ee  ja tasustamise või kodeerimistega seotud  küsimuste korral 
perearst@haigekass.ee   
 
Kõrvaltoimete registreerimisega ja vaktsiini ohutusega seotud küsimustes: tel. 7374140, 
pharmacovig@ravimiamet.ee 
 
Muudes küsimustes: Terviseameti vaktsineerijatele mõeldud tel. 5539 243, e-mail: 
vaktsineeri@terviseamet.ee  
 


