
 COVID-19 uute kontrollmeetmete korraldused: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-

19-uute-kontrollmeetmete-korraldused 

Alates 25.10.2021 kehtivad nõuded konsultatsioonil ja eksamil osalejale: 

      Eksamipunktis tuleb kanda maski kuni tõendi kontrollimiseni.  

COVID-tõendina kehtivad ainult vaktsineerimist või COVID-19 haiguse 

läbipõdemist kinnitavad tõendid. 

1. COVID immuniseerimise tõend 

• Vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne) 

• Viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, 

Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva 

• Viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta 

 

2. COVID läbipõdemise tõend 

• Positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 

päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva. 

 
o Tõendit kontrollib eksamikomisjon. Tõend tuleb esitada koos isikut tõendava dokumendiga 

enne eksamiruumi sisenemist. 

o Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastane isik, see tähendab, et ta ei pea esitama 

tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. 

o Isiku tuvastamise hetkeks palume maski eemaldada.  

o Kui Teil pole tõendit enda nakkusohutuse tõendamiseks, ei lubata Teid eksamile.  

o Kui Teid eksamile  ei lubata, andke palun eksamikomisjonile teada, kas soovite, et Haridus- 

ja Noorteamet registreerib Teid järgmisele võimalikule eksamile. 

o Kui kuulute COVID-19 riskirühma, palume tõsiselt kaaluda eksamil osalemise edasilükkamist. 

Tühistage oma registreering ja Haridus- ja Noorteamet registreerib Teid soovi korral 

järgmisele võimalikule eksamile. 

o Eksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, kinnine köha, peavalu, 

lihasvalu) või kelle pereliige või isik, kellega elatakse koos, on COVID-19 positiivne. Antud 

asjaoludest tuleb teavitada Haridus-ja Noorteametit hiljemalt eksami toimumise päeval. 

o Kui tunnete ennast halvasti eksamieelsel päeval või eksamipäeval, siis palun ärge tulge 
eksamile. Helistage hiljemalt eksami toimumise päeval tel 7350 565 või kirjutage 
sulvi.botker@harno.ee  Sellisel juhul ei ole puudumise kohta tõendit vaja, soovi korral 
registreerime  Teid järgmisele võimalikule eksamile. 

o Eksami kirjaliku osa ajal on maski kandmine tungivalt soovituslik. 
o Eksami rääkimisosa ajal palume maski mitte kanda, et tagada salvestise kvaliteet. 

 

o LISAINFO 
• www.kriis.ee;  telefoninumbril 1247-koroonaviiruse info ja küsimused 
• sulvi.botker@harno.ee; tel 7350 565  
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