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Põhimõtted välisriigi kodanike COVID-19 vastasel vaktsineerimisel Eestis 

Vabariigi Valitsus otsustas 31.03.2022 võimaldada 2022. aastal kõigile Eesti Vabariigi territooriumil 

seaduslikult viibivatele inimestele tasuta COVID-19 vastast vaktsineerimist. Tasuta COVID-19 vastast 

vaktsiini ja vaktsineerimist võimaldatakse Eesti territooriumil ka välisriigi kodanikele, sh nendele, kelle 

viibimine Eestis on lühiajaline ja ajutise iseloomuga. Arve tuleb tervishoiuteenuse osutajal esitada Eesti 

Haigekassale. 

Välisriigi kodanike vaktsineerimine toimub sarnaselt Eesti elanikega, see on neile tasuta ning toimub 

samades vaktsineerimiskohtades. Välisriigi kodanikul peab vaktsineerima tulles olema kaasas pildiga 

isikut tõendav dokument. Vaktsineerimiseks ei ole vajalik Eesti isikukood. 

 

Juhul, kui välisriigi kodanik on varsemalt välisriigis COVID-19 vastu vaktsineeritud, on 

vaktsineerimise läbiviimisel ja dokumenteerimisel oluline tähele panna: 

• Kui Eestis mitte kasutusel oleva COVID-19 vaktsiiniga (nt Sputnik, Sinopharm, Sinovac vms) 

vaktsineeritud inimene tuleb Eestis saama lisa- või tõhustusdoosi, tuleb arvestada, et  andmed EL 

müügiluba mitteomavate vaktsiinide tõhustusdoosi vajaduse, ohutuse ja tõhususe kohta hetkel 

puuduvad.  

• Andmed EL müügiloaga vaktsiinide manustamise kohta tõhustusdoosina muu vaktsiiniga läbitud 

kuurile puuduvad ning ametlikku soovitust ei ole selle kohta võimalik anda. Iga sellise juhtumi 

puhul tuleb vaktsineerijal patsienti sellest informeerida ning hinnata iga juhtumit eraldiseisvalt.   

 

Välismaal varasemalt COVID-19 vastu vaktsineeritud1 inimeste Eestis teostatud vaktsineerimise 

dokumenteerimine: 

 

  Immuniseerimise 
teatisele  

EL COVID tõendi 
vaktsineerimise kordsus  

Sõnum inimesele/jätkutegevus  

a) Inimene on saanud esimese doosi välisriigis ja tal on selle kohta usaldusväärne tõendus2:  

Comirnaty, Comirnaty 
(5–11 AASTAT), 
Spikevax, Vaxzevria, 
Nuvaxovid  

Doosi kordsus – 2 ja 
vaktsineerimine märkida 
lõpetatuks.  
Märkida anamneesi/ 
märkuste alla info 
välismaal teostatud 
vaktsineerimise kohta  
 
 
 

 

2/2 (lõpetatud)  Uut aega ei pane  

 
1 Esmase vaktsineerimiskuuri dokumenteerimisel välisriigi kodanike puhul erisusi ei ole  
2 Usaldusväärseks tõenduseks võib lugeda dokumenti, millel on selgelt loetavalt ja arusaadavas keeles kajastatud vähemalt järgmised 

andmed:   

- Keda vaktsineeriti (nimi, perekonnanimi, isikukood või passi nr);  

- Mis haiguse vastu vaktsineeriti;  

- Vaktsiini nimetus/nimetused, kui tegemist on kombineeritud 

skeemiga; - Mitu doosi tehti;  

- Millal oli iga doos manustatud;  

- Kes vaktsineeris (asutuse logo/TTO tempel, nimi).  
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b) Inimene tuleb saama COVID-19 vaktsiini lisa- või tõhustusdoosi, on  läbinud vaktsineerimiskuuri välisriigis ja tal 
on selle kohta usaldusväärne tõendus: 

Inimene on varasemalt 
saanud n doosi vaktsiini.  

Doosi kordsus – n+1 ja 
vaktsineerimine märkida 
lõpetatuks  

n+1/n+1  Uut aega ei pane 
 
 
 
 
  

c) Inimene on saanud esimese doosi või lõpetanud vaktsineerimiskuuri välisriigis, aga tal puudub selle 
kohta usaldusväärne tõendus:  

Comirnaty, Comirnaty 
(5–11 AASTAT), 
Spikevax, Vaxzevria, 
Nuvaxovid 

Doosi kordsus – 1 ja 
märkida järgmise 
vaktsineerimise aeg  

1/2 (pooleli)  Anda teise vaktsiinidoosi aeg   

Janssen  Doosi kordsus – 1 ja 
vaktsineerimine märkida 
lõpetatuks  

1/1 (lõpetatud)  Uut aega ei pane  

 

Täpsemalt saab COVID-19 vastase vaktsineerimise dokumenteerimise, sh erijuhtude (nt 

dokumenteerimine läbipõdenu puhul) kohta lugeda siit. 

 

Vaktsineerimistõendi loomine välisriigi kodanikul: 

EL COVID vaktsineerimise tõendi saavad endale luua ka välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood. 

Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid võtavad vastu avaldusi Euroopa Liidu COVID tõendite 

loomiseks Eestis vaktsineeritud inimestelt, kellel ei ole võimalik tõendit endale patsiendiportaalis luua.  

 

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema kaasas isikut tõendav 

dokument, eelistatult sama dokument, mis esitati vaktsineerima minnes. Tõendi soovijatel on võimalik 

juba eelnevalt täita avaldus (leitav siit) , see välja printida ja viia Sotsiaalkindlustusameti 

teeninduspunkti. Seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti 

aadressile. 

Tõendi väljastamise võimalus on üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. 

Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.  

COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimise võib inimese soovil korral kanda ka paberkandjal kollasesse 

immuniseerimispassi, mille inimese soovi korral väljastab talle vaktsineerimist läbiviiv 

tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma 

vaktsineeritust tõendada, peaks ta immuniseerimispassi vaktsineerimisele kaasa võtma, et 

vaktsineerimise läbiviija saaks teha vastava sissekande. 

  

 

https://ta.vaktsineeri.ee/sites/default/files/inline-files/COVID-19%20vaktsineerimise%20dokumenteerimine%20tabel_23.02.2022_0.pdf
http://digilugu.ee/
https://www.tehik.ee/sites/default/files/2021-08/Sert_vormis_erikeeled.docx
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused

