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Tere!
Vabandan, et vastus varem teieni pole jõudnud.
Alates 12-aastaste inimeste covid-19 vaktsineerimise küsimust arutas Eesti immunoprofülaktika
ekspertkomisjon 10.06.2021. Komisjon otsustas, et kuna Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty
ametliku ravimi omaduste kokkuvõtte järgi on vaktsiini kasutamine lubatud alates 12. eluaastast,
siis võib COVID-19 vastast vaktsineerimist ka Eestis sellele vanusrühmale võimaldada.
Täpsemalt saate arutelu, osalejate ja otsuste kohta lugeda
siit: https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Tervishoid/rahvatervis/immunoprofulaktika_ekspertkomisjoni_10_06_2021_koosoleku_p
aevakord_ja_otsused.pdf.
Ravimite (sh vaktsiinide) kasutamist reguleerib ravimiseadus. Seaduse kohaselt võib Eestis
müüa ja kasutada ainult Ravimiameti või Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimeid, mis on
Euroopa Majanduspiirkonnas väljastamiseks vabastatud. Kasutada ja müüa võib ka ravimeid,
mille kohta Ravimiamet on väljastanud ühekordse sisseveoloa ja turustamisloa, ja ravimeid, mis
on apteekides valmistatud vastavalt ravimiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides
sätestatud nõuetele. Ravimi (sh vaktsiini) kasutamise määrab ravimiomaduste kokkuvõte.
Seega, vaktsiini puhul on kasutamise ning kasutusala lastele laiendamise õiguslikuks aluseks
ravimiseadus.
Kasutusala laiendamise üle otsustamiseks on kehtestatud kindlad reeglid. Euroopa Ravimiameti
Inimravimite komitee tegi otsuse, mille kohaselt võib Pfizeri Comirnaty koroonavaktsiini
kasutada ka noortel vanuses 12-15 eluaastat, käesoleva aasta 28. mail. Algselt oli Comirnaty
vaktsiin mõeldud COVID-19 kaitseks 16-aastastele ja vanematele. Tänaseks on Euroopa
Ravimiameti Inimravimite komitee (CHMP) otsustanud ka Spikevaxi koroonavaktsiini näidustusi
laiendada noortele vanuses 12–17 eluaastat.
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Pöördume teie poole seoses 5 augustil 2021 toimunud pressikonverentsiga, kus Haridusminister
andis teada, et koolipersonal, õpetajad ja õpilased peaksid kindlasti ennast vaktsineerima, ehk
anti korraldus massvaktsineerimise alustamiseks kooliperedele. Sealjuures tugines
Haridusminister muuhulgas väitele, et seda soovitavad "välismaised/rahvusvahelised
agentuurid".

Palume esitada viited ja allikad austatud Haridusministri videoesinemises (pressikonverents
05.augustil 2021) öeldu osas, mis puudutab väite sisu, et "rahvusvahelised agentuurid
soovitavad" kooliperede massvaktsineerimist.
Milliste agentuuridega on täpsemalt tegemist ning millistele andmetele, uuringutele või
raportitele tuginedes nad seda soovitavad? Palume need saata.
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