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

Alates 01.11.2021 kehtivad nõuded konsultatsioonil ja eksamil osalejale:
EKSAMIPUNKTIS TULEB KANDA MASKI!
Alates 1. novembrist peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID
tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud).
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
Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva
• Viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta

14

päeva,

2. COVID läbipõdemise tõend
• Positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11
päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva.
Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib
ainult alaealistele 12–17-aastased (kaasa arvatud) ka koroonaviiruse PCR
või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema
tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48
enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt.
Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti negatiivse
tulemuse tõendit.
18-aastastele ja vanematele kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või
läbipõdemise tõend.
o Tõendit kontrollib eksamikomisjon. Tõend tuleb esitada koos isikut tõendava dokumendiga
enne eksamiruumi sisenemist.
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 Haridusja 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 LISAINFO
•
www.kriis.ee; telefoninumbril 1247-koroonaviiruse info ja küsimused
•
sulvi.botker@harno.ee; tel 7350 565

