KORRALDUS

23.11.2020

nr 1.1-15/20/10

Narva Koerakasvatajate Seltsi korraldatava
üritusest „Narva Dog Show“ tuleneva ohu
nakkushaiguse COVID-19 levikule tõrjumine

Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 5 punkti 3 ja Vabariigi
Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud
liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“
§ 15, Terviseameti peadirektor otsustab:
Kohaldada Narva Koerakasvatajate Seltsi’i suhtes liikumisvabaduse piirangut,
ennetada inimeste massiline kogunemine ning keelata kavandatava ürituse „Narva
Dog Show“ korraldamine 28. ja 29. detsembril 2020. a.
Koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus on nakkushaigus, mis levib
inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikokkupuutel nakkusohtliku inimesega,
kellel on iseloomulikud sümptomid. See tähendab, et viirust on võimalik saada nakatunud
inimesega lähikontaktis olles, mh kasutades samu toidu- või jooginõusid, või saastunud käte ning
tihti kasutatavate puutepindade kaudu. Rahvarohketes kohtades on viiruse leviku risk endiselt
suur. Narvas on 23.11.2020 seisuga viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta 729,66. See tähendab,
et Narvas on väga suur risk nakatuda rahvarohkel üritusel.
Narva Koerakasvatajate Selts plaanib korralda piiratud juurdepääsuga rahvarohke ürituse „Narva
Dog Show“. Ürituse kavandatav toimumise aeg on 28. ja 29. novembril 2020. a. Üritus toimub
aadressil Tiimani 1C Narva. Üritusele saabuvad osalejad Leedust, Lätist, Soomest ja Eesti
erinevatest piirkondadest. Üritus toimub siseruumis ning seetõttu on võimalus haiguse levikuks
ürituse käigus eriti suur.
Lisaks korraldusmeeskonnale on Narva koerte näitusele registreeritud osalejate arvuga:
28.11.2020 - 772 inimest;
29.11.2020 - 751 inimest.
Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise
piirangud“ § 15 kohaselt on avalikud üritused lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised
tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise; 2) ürituse korraldaja tagab
siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 750 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab
õues osalejate arvu kuni 2000 inimest; 4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite
olemasolu; 5) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste
kohaselt. Terviseameti juhised desinfitseerimisnõuete täitmiseks on avaldatud ameti veebilehel (vt
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf).
Ürituse
kavandatud osalejate hulk ületab suurimat lubatud osalejate hulga. Ürituse toimumise ruum

aadressil Tiimani 1C Narva koosneb mitmest erinevast ruumist pindaladega 3410 m2, 1593 m2,
2256 m2 ja 1614 m2. Vaatamata ruumide suurusele on Terviseamet seisukohal, et üritusel ei ole
võimalik tagada hajutatust piisaval määral. Eesmärgiga ennetada ja takistada koroonaviirusest
SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse edasist levikut Narvas ja kogu Eestis, tuleb antud
üritus ära jätta.
Vaidlustamisviide. Kui isik leiab, et käesoleva haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on
rikutud tema õigusi või vabadusi, siis võib ta esitada 30 päeva jooksul vaide Terviseameti kaudu
Sotsiaalministeeriumile või kaebuse halduskohtule. Vaie tuleb esitada aadressil Paldiski mnt 81,
10617 Tallinn või e-postiga info@terviseamet.ee. Kaebus tuleb esitada Tallinna Halduskohtule
aadressil Pärnu mnt 7, 10141 Tallinn, e-postiga tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee või e-toimiku
kaudu.
(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Lanno
peadirektor
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