Täiendav isikukaitsevahendite ja
desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamise
juhend

1. Täiendav isikukaitsevahendite (edaspidi: IKV) ja desinfitseerimisvahendite kulu
hüvitamine toimub Terviseameti poolt väljakuulutatud kõrgendatud valmisoleku
taseme kehtimise vältel ja kuni 30 päeva jooksul enne kõrgendatud valmisoleku taseme
välja kuulutamist.
1.1.Haigekassa arvutab Tervishoiuteenuse osutaja põhiselt maksimaalse IKV ja
desinfitseerimisvahendite hüvitamisele kuuluva summa piirmäära kahekuise perioodi
kaupa ja teavitab sellest Tervishoiuteenuse osutajat kirjalikult 14 päeva jooksul.
1.2.Seejärel esitab Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassale masinloetava e-arve Haigekassa
poolt arvutatud piirmäära ulatuses:
• e-arve on xml formaadis masinloetav arve.
• e-arve saab saata läbi oma e-arve operaatori või kasutades riigi poolt loodud
arveldaja infosüsteemi (https://www.rik.ee/et/e-arveldaja).
• e-arveldaja infosüsteemis on vaja avada kasutaja konto ja sisestada konkreetne Eesti
Haigekassale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi meie e-arvete operaatorile
edastamiseks.
1.3.Juhul kui Tervishoiuteenuse osutaja IKV ja desinfitseerimisvahendite kulu on olnud
väiksem kui Haigekassa poolt arvutatud piirmääras toodud summa, esitab
Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassale e-arve tegeliku kulu ulatuses.
1.4.Juhul kui Tervishoiuteenuse osutaja IKV ja desinfitseerimisvahendite kulu on olnud
suurem kui Haigekassa poolt arvutatud piirmääras toodud summa, on Tervishoiuteenuse
osutajal võimalik kuludokumentides esitatud summa poolitada selliselt, et katmata
kuludokumendi summa oleks võimalik esitada järgneval täiendava kulu hüvitamise
perioodil.
1.5.Haigekassale ei tohi esitada sama kuludokumendi alusel e-arvet korduvalt
hüvitamiseks, v.a. punktis 1.4. viidatud juhul katmata kuludokumendi summa
hüvitamiseks.
2. IKV ja desinfektsiooni vahendite loend, mille eest Haigekassa tasub:
2.1. Kompenseeritakse järgnevad IKV vahendid:
• kirurgiline mask,
• respiraatormask (FFP2, FFP3),
• kindad ja kätised,
• kaitseülikond, kaitsekittel, kaitsepõll/ kilepõll,
• ühekordne meditsiiniline pesu kaitsekombinesoonide alla,
• visiir, ühekordsed prillid,
• kilesussid, jalatsikatted/ saapakaitsed,
• kaitsemüts.
2.2.Kompenseeritakse järgnevad desinfektsiooni vahendid:
• pindade ja käte (statiivid, pumbad) desinfektsiooni vahendid ning masinate ja
aparaatide läbipesuks vajalikud desinfektsiooni vahendid.
2.3.Jäätmekäitluse kulu hüvitamine on mõeldud bioloogilise ohuga jäätmete käitlemiseks,
mis tekib täiendavalt kasutusele võetud isikukaitsevahendite käitlemisest (ei tasuta
koristusvahendite eest).
2.4.Lisaks arvestatakse hüvitamisele kuuluvate vahendite hulka:
• ühekordsed instrumendid (nt kandikud, peeglid), mis on võetud täiendavalt
kasutusele viiruse leviku tõkestamiseks.
• ühekordsed kaitsekatted voolikutele, mis ei ole kergesti puhastatavad
• kaugtermomeetrid.
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Arve vormistamise näidis:
IKV ARVE nr. …

Äriregistri kood:
Asutuse nimi:
Kuupäev:…….

Aadress:

Kulu nimetus

Kuluperiood

IKV kulu

Näide: Märts - aprill

Kogus tk.
1

Summa (EUR)
………..
Kokku: …………….

Arve koostas:
E-mail:

Arve saaja:
Eesti Haigekassa
Lastekodu tn 48
10144 Tallinn
Reg-kood 74000091
KMKR nr EE100859517
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