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Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimise juhend
I. Üldsätted
1. Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimise juhend (edaspidi juhend) reguleerib
immunoprofülaktika praktilisi aspekte ja on mõeldud juhiseks immuniseerimisega
tegelevatele Kaitseväe tervishoiutöötajatele ning juhindumiseks ametikohale
immuniseerimise ja testimise nõude kehtestamiselKaitseväe isikkoosseisu kuuluvateks
loetakse käesoleva juhendi mõttes tegevväelased, ajateenijad, Kaitseväe ametnikud ja
töötajad.
/Kinnitatud Kaitseväe juhataja 16.07.2021 käskkirjaga nr 145/
2. Juhend ei käsitle erakorralisi vaktsineerimisi nakkushaiguste puhangute korral või
bioloogilise relva kasutamise ohu korral.
3. Erakorralisi vaktsineerimisi nakkushaiguste puhangute korral korraldatakse Kaitseväe
üksustes kooskõlas Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna meditsiiniteenistusega.
4. Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimisel eristatakse rutiinset ning välisriikidesse
lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimist.
5. Immuunpreparaadi kasutamisel lähtutakse konkreetse preparaadi kasutamisjuhendi
sätetest.
II. Rutiinne immuniseerimine
6. Isikkoosseisu rutiinseks immuniseerimiseks nimetatakse immuniseerimist Eesti Vabariigi
territooriumil esinevate nakkushaiguste vastu. Rutiinne immuniseerimine on ettenähtud
kogu isikkoosseisule.
7. Kehtiva nõuetekohase immuniseerituse eest vastutab isik ise ning immuniseerimised
tagab teeninduspiirkonna meditsiinikeskus.
7.1 Kui seoses bioloogiliste ohuteguritega on kõrgendatud oht teenistuja tervisele,
alustab töökeskkonna grupp töökeskkonna ohutegurite riskianalüüsi läbiviimist.
Arvestades töökeskkonna riskianalüüsi tulemusi, kehtestatakse ametikohale
immuniseerimise ja testimise nõuded, kui riskitase on 6 või kõrgem Kaitseväe
toimepidevuse maksimaalset risktasemest või kui täiendava riskianalüüsi tulemusel
on nõude kehtestamine vajalik. Nõue lisatakse ametijuhendisse konkreetse
nakkushaiguse kohta.
/Lisatud Kaitseväe juhataja 16.07.2021 käskkirjaga nr 145/
8. Kaitseväe isikkoosseisu rutiinne immuniseerimine toimub alljärgnevate nakkushaiguste
vastu:
8.1. difteeria/teetanus/läkaköha (dTpa);
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8.2. gripp;
8.3. A- ja B-hepatiit (meditsiinipersonalile);
8.4. puukentsefaliit;
8.5. leetrid/mumps/punetised (MMR);
8.6. Covid-19.
III. Välisriiki lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimine
Välisriiki lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimine tähendab isikute
immuniseerimist erinevates lähetuse või suunamise piirkondades esinevate
nakkushaiguste vastu.
10. Isikkoosseisu immuniseerimine sõltub lähetuse või suunamise piirkonnast ja kestusest
(vt lisa 1). Nõuded on koostatud eeldusel, et isik on rutiinselt immuniseeritud käesoleva
juhendi p 9 ettenähtud vaktsiinidega.
9.

11. Sõltumata lähetuse või suunamise piirkonnast ja kestusest immuniseeritakse
kiirreageerimisvalmidusega üksuste isikkoosseis ning NATO/EU staapidesse
lähetatavaid/suunatavaid isikuid rutiinselt alljärgnevate haiguste vastu:
11.1. difteeria/teetanus/läkaköha (dTpa);
11.2. gripp;
11.3. A- ja B-hepatiit;
11.4. leetrid/punetised/mumps (MMR);
11.5. meningokokk A, C, W135, Y;
11.6. kollapalavik;
11.7. kõhutüüfus;
11.8. marutõbi;
11.9. poliomüeliit;
11.10. puukentsefaliit;
11.11. Covid-19.
12. Isikkoosseisu lähetuse või suunamise eelne immuniseerimine toimub Kaitseväe terviseja
meditsiinikeskustes
vastavalt
teeninduspiirkonnale.
Kollapalaviku
vastu
vaktsineeritakse vastava sertifikaadi väljaandmise õigust omavas Kaitseväe üksuses
või tsiviiltervishoiuasutuses.
13. Immuniseerimise skeemid on toodud lisas 2.
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Lisa 1
Kaitseväe juhataja 15.02.2021
käskkirjaga nr 38 kinnitatud Kaitseväe
isikkoosseisu
immuniseerimise juhendi juurde

Isikkoosseisu immuniseerimine olenevalt lähetuse või suunamise piirkonnast ja
kestusest
1. Lähetused kestusega kuni 4 nädalat
Afganistan Iraak
Vaktsiin/Riik
Hepatiit A
Hepatiit B
Kollapalavik
Kõhutüüfus
Meningokokk
Malaaria kemoprofülaktika

X
X

X
X

X

X

X***

2. Lähetused kestvusega üle 4 nädala
Afganistan Iraak
Vaktsiin/Riik
Hepatiit A
Hepatiit B
Kollapalavik
Kõhutüüfus
Marutõbi
Meningokokk
Poliomüeliit
Puukentsefaliit
Malaaria
kemoprofülaktika

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Iisrael Balkani Liibanon Aafrika Süüria
riigid
riigid
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
X**
X***

Iisrael
X
X

X

X***

Balkani Liibanon Aafrika Süüria
riigid
riigid
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X*
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X***

* Märkus: immuniseerimise vajaduse määrab üksuse arst sõltuvalt konkreetsest Aafrika
riigist.
** Märkus: immuniseerimise vajaduse meningokokk A, C, W135,Y vaktsiiniga määrab
üksuse arst sõltuvalt konkreetsest Aafrika riigist.
*** Märkus: kemoprofülaktika vajaduse määrab üksuse arst sõltuvalt konkreetsest
asukohast ja hooajast.
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Lisa 2
Kaitseväe juhataja 15.02.2021
käskkirjaga nr 38 kinnitatud Kaitseväe
isikkoosseisu
immuniseerimise juhendi juurde
Immuniseerimise skeemid
Vaktsiin
Covid-19

Manustamise skeem
Manustamine vastavalt tootja poolt määratud
skeemile.

Difteeria/teetanus/
läkaköha (dTpa)

Üks doos 0,5 ml.

Gripp

Manustamine vastavalt tootja poolt määratud
skeemile.

Hepatiit A

1. doos (1,0 ml) – valitud kuupäeval;
2. doos (1,0 ml) – 6–18 kuu möödudes.

-

Hepatiit B

1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval;
2. doos – 1,0 ml – 1 kuu möödumisel;
3. doos – 1,0 ml – 6 kuu möödumisel esimese
doosi manustamisest.

-

A/B-hepatiidi
divaktsiin

1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval;
2. doos – 1,0 ml – 1 kuu möödumisel;
3. doos – 1,0 ml – 6 kuu möödumisel esimese
doosi manustamisest.

-

Kollapalavik

Üks doos 0,5 ml.

-

Kõhutüüfus

Üks doos 0,5 ml.

3 a tagant

Leetrid, mumps,
punetised (MMR)
Malaaria
keemiaprofülaktika

1. doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval;
2. doos – 0,5 ml – 1 kuu möödumisel .
Malarone: 1 tablett (350 mg) iga päev malaaria riskipiirkonnas viibides.
Tablettide võtmist alustatakse 2 päeva enne riskipiirkonda jõudmist ning
jätkatakse 7 päeva vältel peale riskipiirkonnast lahkumist.
Doxycycline: 1 tablett (100 mg) iga päev malaaria riskipiirkonnas viibides.
Tablettide võtmist alustatakse 1–2 päeva enne riskipiirkonda jõudmist
ning jätkatakse 4 nädala vältel peale riskipiirkonnast lahkumist.
1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval;
2. doos – 1,0 ml – 7 päeval;
5 a tagant
3. doos – 1,0 ml – 28 päeval;
4. lisaannus – 1,0 ml – ühe aasta pärast.

Marutõbi

Revaktsineerimine
Vastavalt tootja poolt
määratud skeemile.
Iga 10 a tagant

Meningokokk A, C,
W135, Y
Poliomüeliit

Üks doos 0,5 ml.

Puukentsefaliit

1. doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval;
2. doos – 0,5 ml – 1–3 kuud pärast 1. doosi
3. doos – 0,5 ml – 5–12 kuud pärast 2. doosi

Igal hooajal

-

Üks doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval.
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5–10 a tagant
1. Re – 3 a pärast
kolmandat doosi;
2. Re ja kõik järgnevad –
iga 5 a tagant.

