
Muudatused alates 01.02.2022 
 
Alates 01.02.2022 lühendatakse Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides esmaste lõpetatud 
staatusega vaktsineerimise tõendite kehtivust 9 kuuni (270 päevani). Esmane 
vaktsineerimiskuur loetakse  lõppenuks kui inimene on  saanud kas:  

1. 2 doosi kahedoosilist vaktsiini (Comirnaty(Pfizer-BioNTech); Spikevax(Moderna) või 

Vaxzevria(AstraZeneca)) (esmase kuuri pikkus – 2 doosi);  

2. 1 doos ühedoosilist Jansseni vaktsiini (esmase kuuri pikkus – 1 doos);  

3. on saanud pärast koroonaviiruse läbipõdemist ühe vaktsiinidoosi (esmase kuuri 

pikkus – 1 doos);   

4. saanud esimese doosi kahedoosilisest vaktsiinist ning seejärel andnud positiivse 

PCR testi rohkem kui 14 päeva pärast esimest doosi (kuid enne teise vaktsiinidoosi 

saamist) (esmase kuuri pikkus – 1 doos).  

 
Kuna tõhustusdoosi manustamise järgselt on uue loodava tõendi kehtivus 1 aasta (365 
päeva), tuleb inimestel, kelle tõhustusdoos oli nende teine vaktsiinidoos luua endale uus 
tõend, millel kajastuks viide tõhustusdoosile.   
 
Seetõttu on alates 01.02.2022 mitmeid muudatusi: 

1. statistikas (sh avaandmetes),  

2. EL digitaalsel COVID vaktsineerimise tõendil,  

3. Eesti digitõendite kontrollirakenduses (kontroll.digilugu.ee).  

 
Peamise muudatusena avaneb inimestel, kelle tõhustusdoos on tema teine doos, 
võimalus luua enda olemasolevate vaktsineerimisandmete pealt uus, pikema 
kehtivusajaga tõend.  
 
 
 

1. Statistika (sh avaandmed) 
Vaktsineerituse taseme kuvamisel kajastuvad inimesed lihtsustatult järgmistes gruppides: 

1. vähemalt üks kord vaktsineeritud inimesed, 

2. esmase lõpetatud vaktsiinikuuriga inimesed, 

3. esmase lõpetatud vaktsiinikuuriga inimesed, kellele on manustatud ka üks lisa- või 

tõhustusdoos,  

4. esmase lõpetatud vaktsiinikuuriga inimesed, kellele on manustatud ka kaks lisa- või 

tõhustusdoosi. 

Alates 01.02.2022 muutub teatud juhtudel inimeste paigutamine erinevatesse 
statistikagruppidesse, neist kaks peamist puudutavad inimesi, kellel on 
vaktsineerimiskuuri alustatud välisriigis või kes on enne või pärast esimest doosi 
andnud positiivse PCR testi.  

 
1.1 Muudatused välismaal vaktsineerimiskuuri alustanute andmete kuvamisel 
Välismaal tehtud vaktsineerimisi Eesti infosüsteemidesse sisse ei kanta. Kuid kui inimene on 
välismaal alustanud vaktsiinikuuri ning tuleb Eestisse saama teist või kolmandat doosi, siis 
alates 01.02.2022 kajastub ta ka vastavates eelkirjeldatud gruppides.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.1.1 David: vaktsineerimisega alustatud välismaal  

 
 
David on alustanud oma esmast vaktsiinikuuri välismaal, kus ta on saanud mõlemad doosid 
kahedoosilist vaktsiini. David pöördub Eestis vaktsineerimiskeskusesse tõhustusdoosi 
saamiseks, kus ta esitab dokumendid esmase vaktsineerimiskuuri läbimise kohta ning tema 
tõhustusdoos dokumenteeritakse kolmanda doosina. Kuni 01.02.2022 kajastus David vaid 
esmase vaktsineerimiskuuri alustanute hulgas, kuid statistika täpsemaks kuvamiseks 
kajastub ta alates 01.02.2022 nii esmase alustatud ja lõpetatud vaktsiinikuuriga inimeste 
hulgas, lisaks ka hulgas kus kajastatakse esmase lõpetatud vaktsiinikuuriga inimesed, kellele 
on manustatud ka üks lisa- või tõhustusdoos.  
NB! Välismaal tehtud dooside arv Eestis manustatud dooside koguarvu ei mõjuta ning 
seal kajastub vaid Eestis manustatud 1 doos (tõhustusdoos).  

 
 
1.2. Muudatused lisa- ja tõhustusdooside kajastamisel 
Tõhustusdoosi kuvamisel võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusti, 
Euroopa Komisjoni rakendusotsustii ja Vabariigi Valitsuse korraldusi, mis on antud 
koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseksiii. 
 
EL digitaalse COVID vaktsineerimise tõendi loomise aluseks on tervishoiutöötaja poolt 
koostatud immuniseerimise teatis (meditisiinidokument milles teenuseosutaja dokumenteerib 
oma tegevust). Immuniseerimise teatisele märgib teenuseosutaja mitmenda doosiga on 
tegemist ning kas järgmise vaktsiinidoosi aja või märgib immuniseerimise lõpetatuks. 
Immuniseerimise teatisel ei ole viidet tõhustusdoosile ning seetõttu oleme tõhustusdooside 
statistika kajastamiseks siiani selle info tuletanud.  
 
Kuna alates 01.02.2022 tuleb EL COVID tõenditel kajastada ka info, kas tegemist on 
tõhustusdoosiga, saab tõhustusdooside kuvamisel tugineda vaid eelmainitud 



õigusdokumentidele. Varasemalt on tõhustusdooside statistika tuletatud Vabariigi Valitsuse 
korralduste ning statistiliste reeglite alusel. Alates 01.02.2022 tõhustusdoosi kuvamiseks 
statistilisi reegleid ei kasutata ning tuginetakse üksnes Euroopa Liidu õigusakte ja Vabariigi 
Valitsuse korraldusi.  
 
Kaob ära kaks statistilist reeglit, mistõttu muutub ka tõhustusdoosi saanute hulk. Statistilised 
reeglid, mida alates 01.02.2022 ei kasutata:  
1. „100 päeva reegel“ 
2. „osaline 14 päeva reegel“ 
 

1.2.1 Mis  on 100 päeva reegel? 
Vabariigi Valitsuse korraldusega on kahedoosilise vaktsiiniga (Comirnaty(Pfizer-BioNTech); 
Spikevax(Moderna) või Vaxzevria(AstraZeneca) vaktsineerides vajalik manustada vaid üks 
doos vaktsiini kui vaktsineeritav on kas:  
a) enne vaktsineerimist COVIDi läbi põdenud,  
b) annab positiivse PCR testi rohkem kui 14 päeva pärast esimese doosi manustamist, 
kuid mitte hiljem kui enne teise doosi manustamist.  
Nendele inimestele teise vaktsiinidoosi manustamine vajalik ei ole, kuid alates 29.07.2021 
toimunud immunoprofülaktika ekspertkomisjoniiv otsusega on lubatud vajaduse korral 
läbipõdenutele manustada ka kahedoosilise vaktsiini teine doos.  
 
Selleks, et statistikas eristada kas tegemist oli tõhustusdoosiga või mitte, võeti kasutusele n-
ö 100 päeva reegel. 100 päeva reegli kohaselt loetakse statistikas eelkirjeldatud juhtudel 
(haigestumine enne esimest doosi; haigestumine 14 päeva pärast esimest doosi) teine doos 
kahedoosilist vaktsiini tõhustusdoosiks kui esimese ja teise doosi vahe on vähemalt 100 
päeva. Kui kahe doosi vahe on vähem kui 100 päeva, siis loetakse teine vaktsiinidoos 
esmase vaktsiinikuuri osaks. Alates 01.02.2022 100 päeva reeglit enam ei arvestata ning 
Vabariigi Valitsuse korraldustele tuginedes on kirjeldatud juhtudel tegemist tõhustusdoosiga, 
olenemata sellest milline on kahe doosi vaheline aeg.  
Kui inimene on positiivse testi andnud vähem kui 14 päeva pärast esimese doosi 
manustamist, siis tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest tuleb talle manustada ka 
teine doos vaktsiini ning 100 päeva reegel tema puhul ei rakendu.  
 
Täpsemalt selgitamiseks on kirjeldatud muudatus läbi nelja tüüpjuhu. 

 
1.2.1.1 Andres ja Kristiina: läbipõdemine enne esimest doosi 
Andres ja Kristiina on mõlemad COVIDi läbi põdenud ning seejärel otsustanud end 
vaktsineerida kahedoosilise vaktsiiniga. Kuni 01.02.2022 on statistika kuvamisel arvesse 
võetud haigestumise ja esimese doosi vahelist aega, kuid lihtsustamiseks vaatame seda 

eraldi - alapeatükis 1.2.2.1. Tiina ja Helen: läbipõdemine enne esimest doosi. 
 



 
 
Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel piisab COVIDi läbi põdenud Andresele ühest 
doosist kahedoosilisest vaktsiinist, et tema vaktsineerimise kuur lugeda lõpetatuks. Siiski (nt 
reisimise eesmärgil) on Andresele manustatud 100 päeva jooksul ka teine doos vaktsiini. 
Kuna kahe vaktsiinidoosi vaheline aeg on vähem kui 100 päeva, pole kuni veebruarini 
Andrese teist doosi statistikas tõhustusdoosiks loetud. Alates 01.02.2022 loetakse tema teine 
doos statistikas tõhustusdoosiks ning ta saab endale luua uue vaktsineerimise tõendi, millel 
on viide tõhustusdoosile. 
 

 
Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel piisab COVIDi läbi põdenud Kristiinale ühest 
doosist kahedoosilisest vaktsiinist, et tema vaktsineerimise kuur lugeda lõpetatuks. Kristiinale 
on manustatud ka teine doos vaktsiini, kuid rohkem kui 100 päeva pärast esimest doosi. 
Kuna kahe vaktsiinidoosi vaheline aeg on rohkem kui 100 päeva, loetakse tema teist doosi 
juba praegu statistikas tõhustusdoosiks. Alates 01.02.2022 saab ta endale küll luua uue 
tõendi (millel on viide tõhustusdoosile), kuid statistika ei muutu. 
 



1.2.1.2 Jaak ja Sulev: positiivne PCR pärast esimest vaktsiinidoosi 
Jaak ja Sulev on mõlemad alustanud oma vaktsineerimiskuuri kahedoosilise vaktsiiniga, kuid 
kahjuks haigestusid nad mõlemad enne teise doosi saamist. Oluline on, et mõlemal juhul 
esimese doosi ja haigestumise vahel rohkem kui 14 päeva.  
 

 
Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel on Jaagu esmane vaktsineerimiskuur pärast 
haigestumist lõpetatud. Siiski (nt reisimise eesmärgil) on Jaagule manustatud ka teine doos 
vaktsiini vähem kui 100 päeva pärast esimest. Kuna kahe vaktsiinidoosi vaheline aeg on 
vähem kui 100 päeva, pole kuni veebruarini Jaagu teist doosi statistikas tõhustusdoosiks alla 
loetud. Alates 01.02.2022 loetakse tema teine doos statistikas tõhustusdoosiks ning ta saab 
endale luua uue vaktsineerimise tõendi, millel on viide tõhustusdoosile. 
 
 

  
 



Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel on Sulevi esmane vaktsineerimiskuur pärast 
haigestumist lõpetatud. Siiski on Sulevile manustatud ka teine doos vaktsiini. Kuna kahe 
vaktsiinidoosi vaheline aeg on rohkem kui 100 päeva, loetakse tema teist doosi juba praegu 
statistikas tõhustusdoosiks. Alates 01.02.2022 saab ta endale küll luua uue tõendi (millel on 
viide tõhustusdoosile), kuid statistika ei muutu. 
 
1.2.2 Mis on osaline 14 päeva reegel? 
Vabariigi Valitsuse korraldusega ei pea inimesed, kes teevad esimese doosi kahedoosilisest 
vaktsiinist ning haigestuvad hiljem kui 14 päeva jooksul vaktsiinikuuri lõpetamiseks teist 
vaktsiinidoosi tegema. Inimesed, kes haigestuvad vähem kui 14 päeva pärast kahedoosilise 
vaktsiini esimest doosi, peavad kuuri lõpetatuks lugemiseks tegema ka teise doosi. Neid 
põhimõtteid on statistikas kajastatud juba täna, kuid kuni veebruarini võeti statistikas 14 
päeva reegli kajastamise põhimõtteid arvesse mõlemat pidi ehk samad ajavahemikud 
rakendusid ka siis kui inimene oli enne vaktsineerimist läbipõdenud. Kui inimene oli andnud 
positiivse testi rohkem kui 14 päeva enne esimest doosi, siis loeti tema kuur esimese 
doosiga (kahedoosilisest vaktsiinist) lõpetatuks ja järgmine doos juba tõhustusdoosiks. Kui 
inimene oli andnud positiivse testi vähem kui 14 päeva enne esimest doosi, siis loeti tema 
esmase vaktsineerimiskuuri pikkuseks kahte doos kahedoosilisest vaktsiinist. Alates 
veebruarist ei mängi statistika kajastamisel enam rolli milline oli ajaline vahe 
läbipõdemise ja esimese doosi vahel ning kuur loetakse esimese doosiga lõpetatuks (nii 
ühe- kui kahedoosiliste vaktsiinide korral). Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 
haigestumise aeg on endiselt oluline kui haigestumine toimub pärast kahedoosilise 
kuuri esimese doosi manustamist.  
 

1.2.2.1 Tiina ja Helen: läbipõdemine enne esimest doosi 
Tiina ja Helen on mõlemad COVIDi läbi põdenud ning seejärel otsustanud end 
vaktsineerida kahedoosilise vaktsiiniga. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele piisab 
neil täisvaktsineerituse saavutamiseks ühest vaktsiinidoosist.  

 

 
Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel piisab COVIDi läbi põdenud Tiinale ühest 
doosist kahedoosilisest vaktsiinist, et tema vaktsineerimise kuur lugeda lõpetatuks. Siiski (nt 
reisimise eesmärgil) on Tiinale manustatud ka teine doos vaktsiini. Kuna läbipõdemise ja 
esimese vaktsiinidoosi vahe on olnud vähem kui 14 päeva, on statistikas tema esmase 
vaktsiinikuuri pikkuseks loetud kaks doosi. Alates 01.02.2022 loetakse tema teine doos 



statistikas tõhustusdoosiks ning ta saab endale luua uue vaktsineerimise tõendi, millel on 
viide tõhustusdoosile. 

 

 
Kehtivate Vabariigi Valitsuse korralduste alusel piisab COVIDi läbi põdenud Helenil ühest 
doosist kahedoosilisest vaktsiinist, et tema vaktsineerimise kuur lugeda lõpetatuks. Siiski (nt 
reisimise eesmärgil) on Helenile manustatud ka teine doos vaktsiini. Kuna läbipõdemise ja 
esimese vaktsiinidoosi vahe on olnud rohkem kui 14 päeva, on statistikas tema vaktsiinikuuri 
pikkuseks loetud üks doos ja statistikas on ta teine doos arvestatud tõhustusdoosiks. Alates 
01.02.2022 saab ta endale uue tõendi luua, millel on viide tõhustusdoosile, kuid statistikas 
midagi ei muutu. 

 

2. EL digitaalsel COVID vaktsineerimise tõend 
Alates 01.02.2022 muutub EL digitaalsel COVID vaktsineerimise tõendil tõhustusdoosi 
kuvamine tõendil nendel inimestel, kelle tõhustusdoos oli nende teine doos. Kui 
varasemalt said nad tõendi, millel oli vaktsineerimise kordsus kaks doosi kahest (2/2), siis 
alates 01.02.2022 saavad kõik need, kelle tõhustusdoos oli nende teine doos, luua endale 
tõendi kordsusega kaks doosi ühest (2/1), mis viitab et nende esmane kuur oli ühedoosiline. 
Need, kellel tõhustusdoos oli kolmas doos, enda tõendit uuendama ei pea.  
 

Esimene 
sündmus 

Teine 
sündmus 

Kolmas 
sündmus 

Neljas 
sündmus 

Viimasel 
vaktsineerimise 
tõendil kuni 
31.01.2022 

Vana 
tõendi 
kehtivus 
alates 
01.02.2022 

Viimasel 
vaktsineerimise 
tõendil alates 
01.02.2022 

Uue tõendi 
kehtivus 
kuni 
31.01.2022 

pos PCR Janssen   1/1 270 p - - 

 Janssen   1/1 270 p - - 

Janssen pos PCR   1/1 270 p - - 

pos PCR Spikevax   1/1 270 p - - 

pos PCR Janssen Spikevax  2/2 270 p 2/1 365 p 

Janssen Spikevax   2/2 270 p 2/1 365 p  

pos PCR Spikevax Spikevax  2/2 270 p 2/1 365 p  

Spikevax Spikevax   2/2 270 p - - 

Spikevax Spikevax pos PCR  2/2 270 p  - - 

Janssen pos PCR  Spikevax  2/2 270 p 2/1 365 p 



Spikevax pos PCR 
(>14p 
pärast) 

Spikevax  2/2 270 p  2/1 365 p 

Spikevax pos PCR 
(<14p 
pärast) 

Spikevax  2/2 270 p  - - 

Spikevax Spikevax Spikevax  3/3 365 p - - 

Spikevax Spikevax Spikevax pos PCR 3/3 365 p - - 

 
*** Janssenit on kasutatud näitena ühedoosilisest vaktsiinist, Spikevaxi on kasutatud näitena 
kahedoosilisest vaktsiinist.  

 
Alates 01.02.2022 pikeneb alaealiste vaktsineerimise tõendi kehtivus Eestis 15 kuu (455 
päeva) peale.  
 

 
 
 
3. Eesti digitõendite kontrollirakendus (kontroll.digilugu.ee) 
 
3.1 Täiskasvanute tõendid alates 01.02.2022 
Alates 01.02.2022 näitab kontrollirakendus veateadet kui täiskasvanu esmase vaktsiinikuuri 
lõpetamisest on möödas rohkem kui 270 päeva. Tõhustusdoosi tõend hakkab kohe 
kehtima ning kehtivuseks on 365 päeva.  
 
Oluline on, et kontrollimisel kasutatakse Eesti kontrollirakendust (kontroll.digilugu.ee), 
sest teiste riikide rakendused näitavad vastava riigi reegleid ning need võivad Eesti 
omadest erineda.  
 
Täiskasvanute tõendid alates 01.02.2022 

Vaktsineerimise kordsus 
tõendil 

Millal saab tõendit 
kasutama hakata? 

Kui kaua tõend alates 
vaktsineerimisest kehtib? 

1/1 (Comirnaty) Al 7 päevast 270 päeva 

1/1 (Janssen, Spikevax, 
Vaxzevria) 

Al 14 päevas 270 päeva 

1/2 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

ei saa kasutada 
(kuur poolik) 

ei saa kasutada 
(kuur poolik) 

2/2 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

Al 14 päevast 270 päeva 

2/1 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

kohe 365 päeva 

3/3 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

kohe 365 päeva 

 
 
3.2 Alaealiste tõendid alates 01.02.2022 
Alaealiste tõendi kehtivus on alates 01.02.2022 15 kuud (455 päeva). Seoses alaealiste 
vaktsineerimise tõendite 15 kuu kehtivuse erisusega, lisatakse esialgu kontrollimisel 
lisasõnum -  "Vaktsineerimisest on möödas üle 9 kuu. Kontrolli vanust! Tõend kehtib, kui 
omanik on alla 18-aastane." Järgmises etapis lisatakse kontrollirakendusse automaatne 
vanusekontroll, mis võtab alaealiste tõendi pikema kehtivuse arvesse.  
Oluline on, et kontrollimisel kasutatakse Eesti kontrollirakendust (kontroll.digilugu.ee), 
sest teiste riikide rakendused näitavad vastava riigi reegleid ning need võivad erineda. 



 
 
 
 
Alaealiste tõendid alates 01.02.2022 

Vaktsineerimise kordsus 
tõendil 

Millal saab tõendit 
kasutama hakata? 

Kui kaua tõend alates 
vaktsineerimisest kehtib? 

1/1 (Comirnaty) Al 7 päevast 455 päeva 

1/1 (Janssen, Spikevax, 
Vaxzevria) 

Al 14 päevas 455 päeva 

1/2 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

ei saa kasutada 
(kuur poolik) 

ei saa kasutada 
(kuur poolik) 

2/2 (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria) 

Al 14 päevast 455 päeva 

 
Kuigi hetkel puuduvad soovitused alaealistele tõhustusdoosi tegemiseks, on tõhustusdoosi 
tegemine alaealisele lubatud raviarsti otsusega. Sel juhul saab alaealine endale teha 
tõhustusdoosi tõendi, mille kehtivus on 455 päeva alates vaktsineerimisest.  
 
 

i Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus L_2021211ET.01000101.xml (europa.eu) 
ii Euroopa Komisjoni rakendusotsus L_2021458ET.01053601.xml (europa.eu) 
iii Vabariigi Valitsuse korraldused https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7 
iv Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni protokoll https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Tervishoid/rahvatervis/immunoprofulaktika_ekspertkomisjoni_29.07.2021_paevakava_ja_otsused.pdf 
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