
 
Turvaline reisimine ELi Covid digitõendiga
 
Uuri lähemalt, kuidas ELi Covid digitõend (EUDCC) võimaldab pandeemia ajal Euroopas
ohutult reisida.
 

Kuidas Covid digitõend töötab? 
 
Digitõend näitab, kas inimene on vaktsineeritud, andnud negatiivse Covid-19 testi või on
viimase 6 kuu jooksul viiruse läbi põdenud.
 
 
 
Tõendi annavad välja riiklikud ametiasutused. See teave esitatakse QR-koodina, mis võib olla
elektrooniline (näiteks nutitelefonis või tahvelarvutis) või paberile prinditud.
 
 
 
EUDCC on kasutusel alates 1. juulist ja see on tasuta. Süsteem töötab 12 kuud ning hõlmab
kõiki 27 ELi riiki ja mõndasid kolmandaid riike. 
 
 
Uuri lisateavet riikidest, kes EUDCC digiväravaga on liitunud. 
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Kas ainult sellest piisab reisimiseks? 
 
Ei, reisile minnes on vaja kehtivat reisidokumenti (pass, ID-kaart).
 
 
 
Reisimiseks ei pea olema Covid diditõendit (riiklikud nõuded jäävad paika). Kuid selle olemasolu
peaks reisimist hõlbustama, näiteks ei peaks digitõendi omajad olema karantiinis.
 
 
 
Kui aga mõnes ELi liikmesriigis ilmnevad erakorralised asjaolud (näiteks uue Covid viirustüve
ootamatu ilmumine ja levik), võib tekkida vajadus kehtestada uued piirangud.
 
 
 
Mida digitõend sisaldab?
 
 
 
EUDCC poolt tunnustatud testid hõlmavad NAAT-teste (näiteks RT-PCR-testid) ja antigeeni
kiirteste. 
 
 
 
Testide tulemusel antakse EUDCCs kaudu kaks võimalikku tõendit:
 
 
 

Testitulemus: näitab NAAT-testi  või antigeeni kiirtesti  omaniku tulemust, tüüpi ja
kuupäeva 
Taastumise  tõend:  kinnitab,  et  selle  omanik  on  pärast  positiivset  NAAT-testi
paranenud  SARS-CoV-2  infektsioonist
 

 
Antikehade testimist hetkel ei arvestata. 
 
 
 
Euroopa Komisjon suundab vähemalt 100 miljon eurot vajalike testide ostmiseks.
 
 
Euroopa Parlament andis 9. juunil lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile, mis hõlbustab
reisimist ja aitab kaasa majanduse taastumisele.
 
 
Rohkem teavet ELi tegevustest pandeemiaga võitlemiseks: 
 

ELi tegevused koroonviiruse ajal 2021. aastal 
Koroonaviirus: praktilised nõuanded ohutuks reisimiseks 
Covid-19: 10 asja, mida EL teeb majanduse taastamiseks
 

Artikkel

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210604IPR05512/parlament-andis-lopliku-heakskiidu-eli-covid-digitoendile


Lisateave
Pressiteade "Parlament andis lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile" (09.6.2021)
Õigusloome etapid
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Pressiteade: ELi Covid digitõend: Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu jõudsid kokkuleppele
(20.5.2021)
Küsimused ja vastused Covid digitõendi kohta (inglise k.)
Covid-19 vaktsiinid
ELi tegevused seoses koroonaviirusega
Euroopa Komisjon: reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

Artikkel

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210604IPR05512/parlament-andis-lopliku-heakskiidu-eli-covid-digitoendile
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/libe/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210517IPR04111/eli-covid-digitoend-euroopa-parlament-ja-eli-noukogu-joudsid-kokkuleppele
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210517IPR04111/eli-covid-digitoend-euroopa-parlament-ja-eli-noukogu-joudsid-kokkuleppele
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210505IPR03515/q-a-on-the-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/covid-19-vastased-vaktsiinid
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_et

