
Head näitusel osalejad! 

Seoses Vabariigi Valitsuse 30. juulil 2021 tehtud otsusega tagame 21. ja 22. augustil 

toimuval ’’Balti Võitja 2021’’ rahvusvahelisel näitusel kõikide külastajate ja osalejate 

nakkusohutuse ja selle kontrolli.  

Näituseplatsile on võimalik siseneda, kui täidetud on vähemalt üks punkt järgmistest: 

1) vaktsineerimiskuuri läbinud isikul, kui vaktsineerimiskuuri lõpetamisest ja 

vaktsineerimiskuuri järgse maksimaalse kaitse saabumise päevast ei ole möödunud 

rohkem kui üks aasta. See tähendab, et kui tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga 

ning teist doosi ei ole veel tehtud, peab inimene enne üritusel osalemist siiski tegema 

COVID19 testi. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja 

juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist 

vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist 

vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist 

vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte 

vaktsiinidoosi. 

2) isikul, kes on COVID-19 läbi põdenud, sellest ei ole möödunud 180 päeva ja kes 

esitab vastava tõendi. Testimisest on vabastatud ka vaktsineerituga võrdsustatud 

isikud 1 aasta jooksul, kes on haiguse läbi põdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi. 

3) isikul, kes on teinud eelnevalt PCR testi või antigeeni testi ja mille tulemus on 

olnud negatiivne. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 

antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne näituseplatsile sisenemist; 

SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne näituseplatsile 

sisenemist. 

Enne üritusel osalemist ei pea nakkusohutust tõendama alla 18-aastane isik. See 

tähendab, et ta ei pea esitama tõendit negatiivse COVID-19 testi kohta, samuti ei 

nõuta talt tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Testi tegemisest 

on vabastatud ka erivajadusega isik, kui tema testimine ei ole muid olulisi põhjuseid 

arvestades mõistlik. 

Näituse korraldaja poolt on üritusel ettevõtte, kes pakub antigeeni kiirtesti tegemise 

võimalust näitusel kohapeal. Soovijad saavad eelmüügist soetada testi tegemise 

teenuse ja kohapeal tuleb arvestada ooteajaga. Näituse korraldaja ei vastuta, kui 

testi tegemise aeg viibib ning seetõttu ei jõua koeraomanik või -händler õigeaegselt 

ringi. Soovitame kõigil, kes soovivad näitusele pääsemiseks end testida, teha 

eelnevalt antigeeni test või PCR test, mis kehtib vastavalt 48h või 72h. Näitusel 

tehtav antigeeni kiirtest kehtib sissepääsuks ainult samal päeval! 

Palume teil saabuda näitusele aegsasti ning lisaks koerte dokumentidele valmis 

panna teie sissepääsu lubavad tõendid! Järjekordades ja näitusel palume hoida 

distantsi ja desinfitseerida käsi regulaarselt! Juhul, kui tunnete end haigelt või teil 

esineb mõni COVID-19 sümptomitest, palume teil koju jääda! 

Kohtumiseni juba varsti! 

Eesti Kennelliidu näitusetoimkond 

 

 


