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1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiiOtajale toimub piirast
tiidtaja tiidle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist tiidandja miiiratud
plideva isiku poolt.
T6<itaja tiiiendjuhendamine korraldatakse allj[rgnevatelt juhtudel :
- uute td6tervishoiu ja tridohutuse juhendite vdi digusaktide kehtestamisel v6i kehtivate
nduete muutumisel;
- tdiikonalduse muutmisel v6i kui tema tri<is on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi tdtivahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- t66taja i.imberpaigutamisel teisele t66le vdi tema tdritilesannete olulisel muutumisel;
- kui tci<itaja rikkus triiiohutusn6udeid, mis pdhjustas v6i oleks vdinud p6hjustada
t6<i6nnetuse;
- t60de vdi tegevuse puhul, mis ei kuulu ttidtaja tddlepinguga miiiiratud t66de v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i t66taja ise peab seda vajalikuks;
- kui td<iinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu mliirab t60andja.
Tri<itaja sissejuhatav. esma- ja tiiiendiuhendamine. vlUadpe ning t6<itaja iseseisvale t66le
lubamine registreeritakse sellekohases piievikus vdi andmebaasis. kuhu miireitakse:
- juhendamise v6i vliljadppe kuup?iev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu trititaja tddle suunati;
- tiiiendj uhendamise pdhjus;
- tO<itajale tutvustatud juhendite ja Oigusaktide nimetused;
- iseseisvale t6<ile lubamise kuupiiev.
Tridtaja kinnitab juhendamist, viiljadpet ning iseseisvale tdtile lubamist oma allkirjaga.

Tiiiitaia kohustused ia 6ieused.
T60taja on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, jiirgides tddtervishoiu ja t66ohutuse n6udeid;
- j?irgima trioandja kehtestatud t6o- ja puhkeaja korraldust;
- liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale:



- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t66konas;
- tagama vastavalt viiljadppele ja tdtiandja antud juhistele, et tema tii6 ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t<itiandjale v6i tema esindajale ja tddkeskkonnavolinikule 6nnetusjuhtumist v6i
selle tekkimise ohust, ttltidnnetusest v6i tdtiiilesande tiiitmist takistavast tervisehiiirest;
- tiiitma t66andja, tddkeskkonnaspetsialisti, tddtervishoiuarsti, tddinspektori ja
tcicikeskkonnavoliniku td<itervishoiu- j a tridohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud ttiiitada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusnduete rikkumise korral kannab t<i6taja vastutust td<itajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tiiiitajal on 6igus:
- nduda tO<iandjalt td<itervishoiu ja tddohutuse n6uetele vastavaid trldtingimusi ning [his- ja
isikukaitsevahendeid;
- saada teavet tddkeskkonna ohuteguritest, tddkeskkonna riskianaliiiisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest ja
t<i<iinspektori ettekirjutusest t66andjale;
- t6sise, ?ihvardava vdi viiltimatu Onnetusohu korral peatada t<i<i ning lahkuda oma tridkohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda tririst vdi peatada t66, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei
vdimalda t2iita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata t66andjale v6i tema
esindaj ale j a tdrikeskkonnavolinikule;
- n6uda t66andjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele tdd,le vdi
oma tddtingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale p?ievasele tddle, kui ddajal t<icitamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning t66andjal on vdimalik tddtajat vastavale t66le iile
viia;
- saada tOdst p6hjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- p66rduda tddkeskkonnavoliniku, tddkeskkonnandukogu liikmete, t<idtajate usaldusisiku ja
asukohajdrgse tOdinspektori poole, kui tema arvates tiidandja poolt rakendatavad abindud ja
antud vahendid ei tasa tdOkeskkonna ohutust.

Tiiiitai a tervisekontroll

T<i6taja tervisekontroll viiakse liibi ttiiiajal ja t66andja kulul.
T66taja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tddle asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi t<idtervishoiuarsti ntiidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte harvem kui iiks kord 3
aasta jooksul.
Tervisekontrolli k?iigus tiiidab tddtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete 6igsust allkirjaga.
Tridtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning tti<ikohal tti<itaja
td<ikeskkonna ja t<irikonaldusega, mii2irab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
Td<itervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tcicitaja terviseseisundile ning teeb otsuse tijdkeskkonna v6i tddkorralduse t6,6tajale
sobivuse kohta.



T<i<itervishoiuarst teeb t06tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.

ELEKTRIT<.,iSTUASINATEGA TOOTAIVIISEL VALITSEVAD OHUD

Tesurid. mis v6ivad p6hiustada kutsehaisusi:
- elektrikZisimasinatega t66tamine on fiitisilist pingutust ndudev, mis vdib p6hjustada
traumasid, valusid seljas ja kiites ning muid iilekoormushaigusi.
- vibratsioonist tingitud vibratsioontSbi;
- miirast tingitud vaegkuulmine.

Tesurid. mis v6ivad p6hiustada tiiiidnnetusi:
- kukkumine kdrgustest (redelite jm. kasutamine);
- raskeid dnnetusjuhtmeid vdivad p6hjustada mitmesugused kukkuvad esemed;
- elektrilOOgi saamise v6imalus.

z. UT,UNOUDED

2.1. Elektrikiisimasinatega lubatakse t6<itada viihemalt 18-aastaseid, mitmesugustel
kutsealadel v6i ametikohtadel tri<itavaid isikuid, kes on saanud erialase viilja6ppe ja selleks on
teada ohutud tOOvdtted.
2.2. Tiliitaja peab kinni pidama t<irisisekorraeeskirjadest. Suitsetada tohib ainult selleks
eraldatud kohas.
2.3. Elektrikasimasinat tohib kasutada ainult valmistajatehase juhendis nlidatud t66de
tegemiseks. Masinad ja isoleerivad isikukaitsevahendid antakse tiiiitajale velja allkirja vastu.
2.4. Plahvatusohtlikes tingimustes ja keemiliselt aktiivses keskkonnas, mille toime kahjustab
metalli vdi isolatsiooni, on masinate kasutamine eluohtlik ja seet6ttu keelatud.
2.5. Lume- ja vihmasajus (kui need masinad ei ole veekindlad ja neil puuduvad veekindlust
tlihistavad miirgid) on masinate kasutamine eluohtlik ja seet6ttu keelatud.
2.6. Tririkoht peab olema kiillaldaselt valgustatud.

3. ENNE TOO ALGUST

3.1. Panna selga etteniihtud t66riietus (kinnitada lahtised rdivaosad, panna peakate, kinnitada
korralikult nri6bid).
3.2. Ule vaadata t66koht, vabastada llbikiiigud mittevajalikest esemetest. Kui pdrand on libe
(saastatud 6li vdi muu libeda ainega), tuleb see iira puhastada.
3.3. T66paigas peab olema korras pistikupesa elektrikiisimasina vooluv6rku li.iLlitamiseks.
Vajaduse korral kasutada koos masinaga ka isoleerivaid isikukaitsevahendeid (kindad,
kummisaapad, kummimatt).

4. T60 AJAL



4.1. Tii6tamiseks k6rgel tuleb kasutada treppe vdi lavasid. Juhuslike esemete kasutamine
jalgealusena v6i t66tamine ndjaredelil on ohtlik ja seetdttu keelatud.
4.2. Enne t66le hakkamist trepilt v6i tddtavalt lavalt tuleb kontrollida nende seisukorda ja
p6randal vdi maapinnal piisimist.
4.3. Ilma isikukaitsevahendideta on elektriseadme klemmide ja rikutud isolatsiooniga
juhtmete puudutamine keelatud. See on eluohtlik!
4.4. Elektrikappe hooldada, neid avada vdi teha mistahes iimberltilitamisi tohib ainult
erikorralduse alusel-
4.5. T60taja peab hoidma oma t66koha korras ja koristama sealt iira mittevajalikud esemed,
materj alid j a tootmisj 2iiitmed.
4.6. T66riistad ja -vahendid tuleb paigutada pdhim6tte jtirgi: vasakule need, mida vOetakse
vasaku kiiega, paremale need, mida vdetakse parema k?iega.
4.7. Isoleerimata ja kindlate kaitsepiirete v6i tdketeta elektriseadmete voolujuhtivate osade
l2iheduses tddtada on keelatude see on eluohtlik.
4.8. Avastanud kas v6i k6ige viiiksema isolatsiooni l6bil6<igi tunnuse, mille puhul on masina
kere puudutamisel tunda kerget torkimist, tuleb seade viivitamata v?ilja liilitada ja olukorrast
teatada t6<il6igu juhile. T<irid tohib jiitkata alles p?irast rikke kdrvaldamist.
4.9. Masina tohib sisse ltilitada vahetult enne tddalgust.
4.10. Masinat kiiest kiitte andes tuleb seda hoida ainult k2iepidemest. Keelatud on hoida
tddriistast v6i juhtmest, see v6ib p6hjustada ohtlikke olukordi.
4.11. Ttiotamisel tuleb jllgida, et toitejuhe ei keerduks ega satuks ldikeriista vastu vdi m6ne
muu purustava eseme alla vdi vahele. Masinate toitejuhtmed tuleb vdimaluse korral iiles
riputada, et need ei puutuks masina tddtamisel kokku kuumade, miirgade v6i Oliste pindade
ega seadmetega.
4.12. Tridseisakutel masina asetamine pdlvedele v6i enda vastu surumine v6ib pdhjustada
juhusliku (iseenesliku) sisseltilitamise j a tekitada raskeid vigastusi.
4.13. Masinale t66riista kinnitades tuleb j6lgida, et see oleks 6iges asendis ja tugevasti kinni.
4.14. Tdd korral, mis annab eemalepaiskuvaid laasteo tolmu, kilde v6i siidemeid, tuleb
kasutada kaitseprille.
4.15. Tddriista tohib vahetada alles siis, kui masin on tiiielikult seiskunud ja pistik vSrgust
eemaldatud.
4.16. T66deldes detaile v6i konstruktsioone, mis asuvad pea kohal, tuleb kasutada kaitseprille
ja kiivrit.
4.17. Metallilaaste tuleb eemaldada spetsiaalse konksu v6i harjaga, mitte palja kiiega v6i
puhumisega, sest see v6ib kaasa tuua raskeid vigastusi.
4.18. Masinaga tOtitades tuleb jiilgida, et lOikeriista ette ei satuks metallesemeid, mis v6ivad
pdhj ustada ldikeriista purunemise j a ttititaj a vigastamise.
4.19. Masinate kasutamisel tuleb t6ita k6iki masina kasutamisjuhendis antud ndudeid. Masinat
tuleb hoida l66kide, tilekoormuse, 6lide ja saastumise eest.
4.20. Juhusliku seiskumise korral tuleb masina liiliti vdlja liilitada.
4.21. Masina pistik tuleb v6rgust v6lja liilitada jiirgmistel juhtudel:
- t<idriista vahetamisel v6i seadistamisel:
- masina viimisel iihest tcidpaigast teise;
- tri<ivaheajal;
- t66 v6i vahetuse lOpetamisel.
4.22. Juhul, kui seintes vdi lagedes on siivistatud elektrijuhtmeid, tuleb aukude puurimise,
soonte raiumise vbi freesimise ajaks neist vool viilja liilitada ning rakendada meetmeid voolu
juhusliku sisseliilitamise v?iltimiseks.



4.23. Kui tddtamisel on oht juhuslikult vigastada siivistatud torustikke, tuleb enne tdri algust
torustike kraanid kinni keerata ja torustikud tiihjendada.
4.24.Yiiltimaks ohtlikke olukordi ja ttitivigastusi on keelatud:
- jatta v6rku ltiliatud masin jiirelvalveta;
- anda masin tile teisele t66tajale, kellel pole selleks kasutamise 6igust;
- t66tada ndjaredelil;
- rakendada juhtmetele v6i kaablitele tdmbepinget vdi riputada neile raskusi;
- tiletada masina passis lubatud vaheajata td<ireZiimi;
- v6tta masinalt maha vibratsioonikaitsevahendeid v6i td<iriista juhtimise abin6usid;
- masina lahtiv6tmine v6i remontimine eriloata.
4.25. Tiiii tuleb kohe katkestada, kui masinal esineb kas v6i iiks jlirgmistest riketest:
- pistikiihenduse, kaabli v6i liibiviigutoru vigastus;
- harjahoidiku katte vigastus;
- ltiliti korrapiiratu t66;
- harj ade siidelemine, ringtuli kommutaatoril ;
- miiiirde viiljatilkumine reduktorist v6i ventilatsiooni avade kaudu;
- isolatsiooni pdlemisele iseloomulik suits v6i l6hn;
- m6rad keredetailides, kiiepidemetes, kaitsekatetes v6i nende purunemine;
- tdclriista purunemine.

5. PARAST TO6D

5.1. Ltilitada viilja masin ja tihendada see lahti vooluvdrgust.
5.2. Puhastada masin, korrastada t6<ipaik ja koristada ?ira tootmisjAagid.
5.3. TOO k?iigus tiiheldatud puudustest informeerida tddl6igu juhti.

6. ERGONOOMIA

Tddd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis. Igasuguse seisva t66 juures tuleks vlltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole vdi tihele ktiljele, siis tema jala-, selja- ja ka 6lalihased pidevalt pingul.
Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg oleks k6veras olekus
kangeks jZi?inud. On vOimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui t66 kdrgus ei ole Oigesti valitud.
Tiiiik6rgus on vf,ga tiihtis tegur. Kui see on eba6igesti valitud, siis keha vflsib viiga
kiiresti. Tiidk6rgus peab olema selline, et tiiiid saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu
6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tddd tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii l?ihedal kehale kui v6imalik.
T66d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab
olema v6imalik ulatuda kdikjale oma t<idkohas ilma, et end selleks iileliia venitada v6i
painutada.
Hea istumisasend tiihendab. et inimene istub sireelt tdd liihedal.

7. TEGUTSEMINE oTVNNTUSOHU JA TIJLEKAHJU KORRAL

Tdiitajad peavad t6sise ja lihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele abindud
vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele vdimalike



tagajiirgede viiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole v6imalik kohe
iihendust saada.
T6sise ja viiltimatu ohu korral peavad t66tajad t66kohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tdsise ja viltimatu ohu korral oma ttidkohalt v6i ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
tiiiitajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i
piiiistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama pli6stet66taja esitatud kiisimustele;
- hoiatama ohtu saffunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning v?ilja liilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja p?i?istemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga tddtaja peab enne tcicile asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
K6ise olulisem on teeutseda rahulikult ia liibim6eldult.:
- piiiida vZilja selgitada kannatanu seisukord

- raske t666nnetuse puhul helistada koheselt h?idaabinumbril 112;
- olemasolevate vOimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada elektrivool jne.
Juhul kui t66tajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
viilja6petatud t66taja vdi kiirabi.

NB! Eba6igete esmaabi vdtete kasutamine vdib kannatanu seisundit veelgi raskendada.
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