
TENNISEVÕISTLUSTE KORRALDAMINE ALATES  
16. MÄRTSIST 2022 COVID-19 PERIOODIL 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku 
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 korraldusest nr 
85 on alates 16. märtsist 2022 sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, 
spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel osalemine (edaspidi tegevus) lubatud ainult 
siis, kui on täidetud järgmised nõuded. 

MINIMAALSED NÕUDED TENNISETURNIIRI KORRALDAJATELE NING VÕISTLEJATELE 
ALATES 16. MÄRTSIST 2022: 

1. Kõik turniiri võistluspaigas viibivad isikud täidavad selle juhendi kõiki punkte. Vajadusel võib 
turniiri korraldaja panna võistluspaika täiendavad juhised ning infotahvlid. 

2. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate, võistluse korraldajate kui ka pealtvaatajate) osalemine 
tegevustes keelatakse. Tegevuse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku 
puutunud isik või isikud ära saata. 

3. Siseruumides toimuvatel võistlustel tuleb kõikidel alates 12. eluaastast kanda maski (v.a. 
võistluse soorituse hetkel, kui maski kandmine ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik). 

4. Võistluspaigas võivad isikud viibida ja liikuda, kui tegevuse eest vastutav isik tagab isikute 
hajutatuse. Hajutatuse tagamine tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei 
viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva 
perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. 

5. Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete 
täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

6. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse 
korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja. 

7. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja 
desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt. 

8. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. 
Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. 
Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised. 
Turniiripaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid kindlasti nii turniiri infolaua juures kui ka 
igal võistlus-/treeningväljakul. 

9. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 
piisknakkuse edasikandumist. 
Võistlusmängu lõpus ei suru mängijad kätt. 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10. Võistlustel osalejad kasutavad vaid isiklikke vahendeid. Laenutamise korral tuleb vahendid  
enne kasutamist desinfitseerida. 
Võistlustel osalejad kasutavad vaid individuaalseid joogipudeleid. 

11. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil suurematesse 
isetekkelistesse gruppidesse ega jääks pärast võistlust turniiripaika niisama aega veetma. 

12. Võistlusel osalejaid tuleb võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii 
registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri kanalite 
kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui piktogrammidena asutuses kohapeal, sh 
välisustel, piirdeaedadel. 

13. Võistlejatel peab kaasas olema täpne osavõtutasu summa. 
 
———————————————————————————————————————— 

Korralduse nr 305 terviktekst on kättesaadav siit. 

Korralduse nr 362 tekst ja seletuskiri on kättesaadav siit. 

Tegevuse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja. 

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse 
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne 
suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, 
meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED 

•  Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja 
desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.  

•  Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja 
seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb 
paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit. 

•  Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina 
küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast 
kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed. 

 
 
 
Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.
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https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
http://www.kriis.ee/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

