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VAKTSINEERIMISEST
Mida rohkem inimesi end vaktsineerib, seda kiiremini vabaneme hirmutavast nakkusohust ja
väsitavatest piirangutest. Seepärast on riik arvestanud vaktsiini igale Eesti inimesele ning
vaktsineerimine on tasuta. Tarned suurenevad järkjärgult ning vaktsineerimist võimaldatakse
vastavalt vaktsineerimisplaanile järjest suuremale arvule inimestest.

MIKS VAKTSINEERIDA?
•

Vaktsiin kaitseb sind raske haigestumise eest. Kõik vaktsiinid, mida Eestis kasutatakse,
aitavad ära hoida rasket või kauakestvast haigestumist ning haiglasse sattumist.

•

Vaktsineerides tood kriisi lõpu sammu võrra lähemale. Vaktsiin vähendab oluliselt riski, et
sa viiruse kellelegi edasi annad, isegi kui seda lõpuni välistada ei saa. Vaktsineerituna saab
sinust pudelikael viiruse teel, mis aitab Eestil avatud elu juurde naasta.

•

Vaktsineerimine pakub pisikesi privileege. Raske haiguse hirmust vabanemise kõrval
pakub vaktsineerimine ka väiksemaid hüvesid. Näiteks juba praegu ei pea vaktsineeritud
inimene reisilt tulles eneseisolatsiooni jääma. Selliseid eeliseid tuleb edaspidi ilmselt üha
enam juurde.

•

Vaktsineerides julgustad teisi. Vaktsiinide uudsus on teinud paljud inimesed mõistetavalt
ettevaatlikuks. Ära alahinda julgustust, mida sinu eeskuju neile annab!

MILLISED ON VAKTSINEERIMISE KÕRVALTOIMED?
Valdaval enamikul inimestest kõrvaltoimeid ei teki. Neil, kes kõrvalmõjusid siiski kogevad, on lisaks
süstikoha valulikkusele kõige levinumad külmetushaiguse sümptomid nagu palavik, peavalu või
külmavärinad. Üldjuhul põhjustab neid sinu immuunsüsteem, mis on asunud välja ehitama
viirusevastast kaitsevõimet.

MILLAL VAKTSIIN MINUNI JÕUAB?
Kuna vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult, koostas arstidest ja teistest ekspertidest koosnev
nõukoda vaktsineeritavate sihtrühmade järjekorra. Vaktsineerimist alustati meedikutest, et
raviasutustes ei jääks haigestunud töötaja tõttu midagi tegemata. Samal ajal asuti kaitsma
hooldekodude elanikke ja teisi riskirühmi, kellele koroona on eriti ohtlik.
Veebruarist alates on perearstide poolt ja ka haiglates vaktsineeritud krooniliste haigustega inimesi
ning mitmete elutähtsate teenuste osutajaid (politseinikud, päästjad, sotsiaaltöötajad, õpetajad jt.).
Kui järg jõuab Sinu sihtrühmani, räägitakse sellest meedias ning võimalusel võetakse Sinuga ka otse
ühendust. Niipea kui Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, on ootab vaktsiinidoos kõiki Eesti
elanikke.
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KAS MA PEAN ISE TEATAMA VAKTSINEERIMISSOOVIST?
•

Kui kuulud mõnda riskirühma ja oled vanem kui 70 a., saad kõne oma perearstilt, et
vaktsineerimise aeg kokku leppida.

•

Kui kuulud riskirühma ja oled alla 70 aastane ning perearstikeskus ei ole Sinuga
kontakteerunud, siis võid vaktsineerimisele registreerida muuhulgas ka üleriigilises
digiregistratuuris

•

Kui kuulud mõnda elutähtsate teenuste osutajate sihtrühma, keda vaktsineeritakse
töökohal, saad info oma tööandjalt ja võid täiendavalt vaadata ka üleriigilise
digiregistratuuri võimalusi.

•

Kui sa ei kuulu mõnda eelisjärjekorras vaktsineeritavasse sihtrühma, siis saad
vaktsineerimisvõimalustest teada meedia vahendusel

KUS VAKTSINEERIMINE TOIMUB?

Üldjuhul toimub vaktsineerimine töökohal, haiglas või perearstikeskuses. Vaktsiinikoguste
kasvades võib vaktsineerimiskohti juurde tulla. Sinu vaktsiini saamise koht sõltub sihtrühmast ja
antakse sulle teada koos üleskutsega vaktsineerima tulla.

MIDA MA VAKTSINEERIMISELE LISAKS TEHA SAAN?
COVID-19 haiguse kulg on ettearvamatu ning see võib kahjustada sinu või sinu lähedase tervist ja
elukvaliteeti pikaks ajaks. Lisaks kiirele vaktsineerimisele saad haiguse leviku tõkestamisele kaasa
aidata 5 lihtsa sammuga:
•
•
•
•
•

Pese käsi ja hoia teistega vahet
Kui saad, tööta ja õpi kodunt. Kui ei saa, kanna tööl ja koolis maski
Käi avalikes siseruumides alati maskiga ja võimalikult lühidalt
Söö, lahuta meelt ja spordi paigus, mis ei ole ühtaegu tubased ja rahvarohked
Isegi kergete sümptomite korral jää koju, helista perearstile või 1220 ja tee test

Vaktsineerides oleme tugevamad!
LOE LISAKS
• Riiklik COVID-19 vaktsineerimisplaan
• Vaktsiinidest ja vaktsineerimisest
• Vaktsiinide ja vaktsineerimisega seotud korduma kippuvad küsimused
• Vaktsineerimisplaan (sh. sihtrühmad)
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ISIKUTUVASTUSVAHENDID
Digiregistratuuri sisenemiseks peate end tuvastama ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
Veenduge, et Teie ID-kaardi ja Mobiil-ID sertifikaadid on kehtivad ning Teil on käepärast PIN1 kood.
Digiregistratuuri ID-kaardiga isikutuvastuseks on vajalik ka ID-kaardi lugeja.
LISAINFO ID-KAARDI, MOBIIL-ID JA SMART-ID KOHTA
•
•
•
•
•

Info kaardilugejate kohta: https://www.id.ee/rubriik/kaardilugeja/
Info sertifikaatide kohta: https://www.id.ee/rubriik/sertifikaadid/
Info ID-kaardi kohta: https://www.id.ee/rubriik/tutvustus-id-kaart/
Info Mobiil-ID kohta: https://www.id.ee/artikkel/mobiil-id-digitaalne-isikutunnistusnutitelefonis/
Info SMART-ID kohta: https://www.smart-id.com/et/

5

SISENEMINE DIGIREGISTRATUURI
Lisage veebilehitseja otsingusse aadress WWW.DIGIREGISTRATUUR.EE, mille järgselt suunatakse
Teid digiregistratuuri avalehele. Lehe paremal üleval servas olevale „SISENE“ nupule vajutades
suunatakse Teid edasi järgmisse sammu, kus saate end identifitseerida.
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ISIKUTUVASTUS DIGIREGISTRATUURIS
Digiregistratuuris on võimalik isikutuvastuseks ehk autentimiseks valida kas ID-kaardi, Mobiil-ID või
Smart-ID lahenduse vahel. Oluline, et Teil oleks käepärast PIN-kood (PIN1).
Juhul, kui vajate täiendavat infot autentimisvahendite kohta, siis selle leiate lisainfona lk 5.

ISIKUTUVASTUS | ID-KAART
Sisestage ID-kaart kaardilugejasse, valige lehel väljatoodud autentimisvõimaluste hulgast
„ID-kaart“ ning vajutage „JÄTKA“.
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Ekraanil näidatakse hüpikaknas autenditava isiku ID-kaardi sertifikaadi teadet. Kui kõik on
korrektne vajutage „JÄTKAN“/“CONTINUE“

Seejärel küsitakse PIN1. Selle sisestamise järgselt vajutage ekraanile tekkinud hüpikaknas
„JÄTKAN“/“CONTINUE“
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ISIKUTUVASTUS | MOBIIL-ID
Sisenemisel Mobiil-IDga tuleb täita isikukoodi ja telefoninumbri väli ja seejärel vajutada „JÄTKAN“.
Teie telefonile saadetakse teade PINi küsimise kohta.

Telefonile ilmub teade
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Juhul, kui mobiiltelefoni ekraanile
toodud kood kattub arvutiekraani
koodiga, siis vajutage telefonil
„NÕUSTUN“/“ACCEPT“

Sisesta mobiiltelefonil
PIN1 ja vajuta
„SAADA“/“SEND“
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ISIKUTUVASTUS | SMART-ID
Smart-ID kasutajana sisestage avanenud lahtrisse oma isikukood ja vajutage „JÄTKAN“.

Telefonile ilmub teade
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Kui mobiiltelefoni ekraanile toodud
kood kattub arvutiekraani koodiga,
siis sisestage ekraanile tekkinud
klahvistikult SMART-ID PIN1 KOOD

Korrektse PIN1
sisestamisel antakse
teile õnnestumise kohta
sellekohane teade
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VAKTSINEERIMISAJA BRONEERIMINE
DIGIREGISTRATUURIS
Kuna vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult, koostas arstidest ja teistest ekspertidest koosnev
nõukoda vaktsineeritavate sihtrühmade järjekorra.
Veebruarist alates vaktsineeritakse vastavalt vaktsineerimisplaanile perearstide poolt ja ka
haiglates esmajärjekorras vaktsineeritavate sihtrühma. Nendeks on krooniliste haigustega
inimesed ning mitmete elutähtsate teenuste osutajad (politseinikud, päästjad, sotsiaaltöötajad,
õpetajad jt.).
Vaktsiinitarnete suurenemist ning muu elanikkonna vaktsineerimist prognoositakse alates 2021
a. maikuust. Niipea kui Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, ootab vaktsiinidoos kõiki Eesti
elanikke.

NB!

Seni on digiregistratuuri kasutanud ravijärjekorra pidamiseks ainult haiglad ja
teised raviasutused, aga mitte perearstikeskused. COVID-19 vaktsineerimise
puhul tekib selline võimalus esmakordselt ka perearstiabis ning seetõttu hakkavad
perearstid järk-järgult üleriigilise digiregistratuuriga liidestuma.
Kui teile antakse teada, et olete riskirühma kuuluv patsient, kuid üleriigilises
digiregistratuuris vabu vaktsineerimisaegu hetkel ei ole, siis võetakse Teiega
perearstikeskuse poolt ühendust. Soovitame aeg-ajalt käia ka digiregistratuuris
võimalikke uusi vabu aegu otsimas.

Korrektse PIN1
sisestamise korral
antakse sellekohane
õnnestumisteade
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ESMAJÄRJEKORRAS VAKTSINEERITAVATE SIHTRÜHM
Juhul, kui kuulute vaktsineerimisplaani alusel mõnda esmajärjekorras vaktsineeritavate inimeste
sihtrühma (nt. riskipatsient, õpetaja, lasteaiakasvataja, sotsiaalhoolekandetöötaja jt.), siis avaneb
teile sellekohane teade ning üleriigilise digiregistratuuris on võimalik vaadata kas ja kui siis milliseid
vaktsineerimisaegu Teile pakkutakse. Sobiva aja leidmisel see ka endale broneerida.
•
•

Kui kuulute riskipatsientide sihtrühma, siis vaktsineeritakse Teid valdavalt perearsti juures.
Kui kuulute mõnda teise sihtrühma, siis suunatakse Teid üldjuhul vaktsineerima lähimasse
haiglasse või teise tervishoiuteenust pakkuvasse asutusse.

NB!

Üleriigilises digiregistratuuris pakutakse vaktsineerimiseks aegu vastavalt
vaktsiinitarnetele ning samuti lähtuvalt sellele, kas tervishoiuteenuse osutajad
(näiteks haiglad ja perearstikeskused) on oma vabad ajad teinud üleriigilises
digiregistratuuris kättesaadavaks

Selleks, et näha, kas perearst või haigla pakub üleriigilises digiregistratuuris vaktsineerimisaegu
vajutage lehe all servas olevale „JÄTKA“ nupule.
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VAKTSINEERIMISAJA OTSIMINE
Sisenedes üleriigilise digiregistratuuri vabade aegade otsingusse pakutakse Teile, kui sihtrühma kuuluvale isikule, vaikimisi teenusena „COVID-19 vastu
vaktsineerimine“. Valides sobiva vaktsineerimisperioodi ja tervishoiuasutuse avanevad teile „OTSI“ nuppu vajutades võimalikud ajad.
Covid-19 vaktsineerimine on kõigile tasuta (teenuse eest tasub Haigekassa).

Kui teenusepakkujate alt ei avane
ühtegi asutust, siis hetkel ei ole
teenusepakkujal vabu aegu
üleriigilises digiregistratuuris
pakkuda.

Valides sobiva
vaktsineerimisperioodi ja
tervishoiuasutuse avanevad teile
„OTSI“ nuppu vajutades
võimalikud ajad
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VAKTSINEERIMISAJA VALIMINE
Teile näidatakse esimene võimalik aeg valitud teenuseosutaja juures. Sobiva aja leidmise korral vajuta „BRONEERI“.

Vabade vastuvõtuaegade juures
otsingut laiendades vajutades
„NÄITA VEEL“ avanevad
täiendavad vabad ajad
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BRONEERINGU KINNITAMINE

Sobiva broneeringu kinnitamiseks
lisage palun KONTAKTANDMED,
et saaksime Teie e-postile
broneeringu kinnituse ning
meeldetuletuse lähenevast
vaktsineerimisajast saata.
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Õnnestunud broneeringu korral näete broneeringu kinnitamisteadet.

Kui soovite vaadata kõiki eesootavaid
broneeringuid ning neid kas muuta või
tühistada, vajutage kas „MINU
BRONEERINGUD“ või üleval menüüribal
„KOONDVAADE“
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BRONEERINGU MUUTMINE
Broneeringute koondvaates näete kõiki tervishoiuteenuste broneeringuid.

Vajadusel saate
broneeringut vaadata,
muuta ja tühistada.
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Muutmiseks avage broneeritud aeg ja vajutage broneeringu all olevat „MUUDA“ nuppu
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Muutmise korral avaneb teile olemasoleva broneeringu info ning Teile võimaldatakse otsida uut aega.
Täitke otsinguväljad ja vajutage lehe all ääres olevat „ALUSTA OTSINGUT“ nuppu.
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Sobiva aja leidmisel näidatakse teile muudetava ja uue broneeringu infot. Uue aja broneerimiseks vajuta lehe all olevat „KINNITA“ nuppu.

Muudetud broneeringu korral
kontrollige üle
KONTAKTANDMED ja
vajutage „KINNITA“
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BRONEERINGU TÜHISTAMINE
Juhul, kui olete haigestunud või ei saa muul põhjusel vastuvõtule minna, palun tühistage vastuvõtuaeg üleriigilises digiregistratuuris esimesel võimalusel
või helistage oma raviasutusse (perearst või haigla registratuur). Selleks minge broneeringute koondvaate lehele ning avage broneeritud aeg.

Vajadusel saate
broneeringut vaadata,
muuta ja tühistada.
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Teile avatakse broneeritud vastuvõtuaeg. Kui olete veendunud, et soovite selle tühistada, vajutage lehe all servas olevat „TÜHISTA BRONEERING“ nuppu.
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MUU ELANIKKOND
Hetkel on Eestis piiratud koguses vaktsiini COVID-19 vaktsineerimise korraldamiseks.
Inimestele, kes ei kuulu vaktsineerimisplaani alusel esmajärjekorras vaktsineeritavate sihtrühma,
näidatakse digiregistratuuris üldist teadet vaktsineerimise kohta ning üleriigilises digiregistratuuris
ei ole hetkel võimaldatud aja broneerimine COVID-19 vaktsineerimisele.

Vaktsiinitarnete suurenemist ning muu elanikkonna vaktsineerimist prognoositakse alates
maikuust. Niipea kui Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, ootab vaktsiinidoos kõiki Eesti elanikke.
Vaktsineerimise võimaldamisel kogu muule elanikkonnale pakutakse vaktsineerimiseks aegu
vastavalt vaktsiinitarnetele ning samuti lähtuvalt sellele, kas tervishoiuteenuse osutajad on oma
vabad ajad teinud üleriigilises digiregistratuuris kättesaadavaks.

VIIS LIHTSAT SAMMU ENDA JA LÄHEDASTE KAITSMISEKS
COVID-19 haiguse kulg on ettearvamatu ning see võib kahjustada Teie või Teie lähedase tervist ja
elukvaliteeti pikaks ajaks. Haiguse haiguse leviku tõkestamisele kaasa aidata 5 lihtsa sammuga:
•
•
•
•
•

Pese käsi ja hoia teistega vahet
Kui saad, tööta ja õpi kodunt. Kui ei saa, kanna tööl ja koolis maski
Käi avalikes siseruumides alati maskiga ja võimalikult lühidalt
Söö, lahuta meelt ja spordi paigus, mis ei ole ühtaegu tubased ja rahvarohked
Isegi kergete sümptomite korral jää koju, helista perearstile või perearsti infotelefonil ja tee
test

LISAINFO
•
•

Tervisealane info perearsti nõuandetelefonil 1220 või +372 634 6630
COVID-19 seotud muu lisainfo riigiinfo telefonil 124
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PATSIENDIPORTAAL
Kui sattusite patsiendiportaali avalehele aga soovite üleriigilises digiregistratuuris vastuvõtuaega
broneerida, siis Patsiendiportaali avalehe keskmisest osast leiate leiate ÜLERIIGILINE
DIGIREGISTRATUUR kasti. Vajutades punasele „COVID-19 vaktsineerimine“ viitele suunatakse
Teid edasi digiregistratuuri.
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COVID-19 LISAINFO ÜLERIIGILISES
DIGIREGISTRATUURIS
Üleriigilisse digiregistratuuri on lisatud täiendav info vaktsineerimise ja vaktsiinidega seotud info
kohta. Leiate selle ülemisest menüüst „ABI“ menüüpunkti alt.
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