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1. SISSEJUHATUS

K?iesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiiiitajale toimub
piirast tiiiitaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist
tiiiiandja miiiiratud piideva isiku poolt.
Td,6taj a t[iendjuhendamine korraldatakse allj iirgnevatelt juhtudel :
- uute tcicitervishoiu ja triciohutuse juhendite v6i 6igusaktide kehtestamisel v6i
kehtivate n6uete muutumisel;
- tci<jkonalduse muutmisel vdi kui tema tcicis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi t<i<ivahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tootaja i.imberpaigutamisel teisele toole v6i tema tooiilesannete olulisel muutumisel;
- kui t66taja rikkus t<iriohutusndudeid, mis p6hjustas vdi oleks vdinud pdhjustada
t<i<i6nnetuse;
- t<i<ide vdi tegevuse puhul, mis ei kuulu tciritaja tcidlepinguga mdilratud t66de v6i

ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht vdi tdcitaja ise peab seda vajalikuks;
- kui til<iinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab t66andja.
T66taja sissejuhatav. esma- ja ttiiendjuhendamine. viiljadpe ning t66taja iseseisvale
tdrile lubamine registreeritakse sellekohases piievikus vdi andmebaasis. kuhu
miirgitakse:
- juhendamise vdi viiljadppe kuup?iev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu tcicitaja tcicile suunati;
- t?iiendjuhendamise pdhjus;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja digusaktide nimetused;
- iseseisvale tcjcile lubamise kuupiiev.
Tddtaja kinnitab juhendamist, vfiljadpet ning iseseisvale tcitile lubamist oma allkirjaga.



Tiiiitaia kohustused ia dieused
Tiiiitaja on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, jdrgides t6dtervishoiu ja t66ohutuse n6udeid;
- jiirgima t66andja kehtestatud tri<i- ja puhkeaja korraldust;
- l[bima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama ettenflhtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t66korras;
- tagama vastavalt viiljadppele ja t66andja antud juhistele, et tema t<i6 ei ohustaks
tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama td6andjale v6i tema esindajale ja tddkeskkonnavolinikule
dnnetusjuhtumist v6i selle tekkimise ohust, tdcidnnetusest vdi tcidiilesande tAitmist
takistavast tervisehiiirest;
- taitma t<iciandja, tdrikeskkonnaspetsialisti, tdritervishoiuarsti, tridinspektori ja
t<icikeskkonnavoliniku t<iritervishoiu- j a t<i<iohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tiiiitada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusnduete rikkumise korral
distsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

kannab t66taja vastutust t66tajate

T00tajal on 6igus:
- nduda t<i<iandjalt t<j<jtervishoiu ja t66ohutuse n6uetele vastavaid todtingimusi ning
iihis- j a isikukaitsevahendeid;
- saada teavet td<ikeskkonna ohuteguritest, tririkeskkonna riskianaliitisi tulemustest,
tervisekahjustuste vliltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest
j a tooinspektori ettekirjutusest tdiiandjale;
- tdsise, 2ihvardava vdi viiltimatu Onnetusohu korral peatada tdti ning lahkuda oma
t<i<ikohalt v6i ohtlikult alalt:
- keelduda t6dst v6i peatada tdci, mille taitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute
tervise vdi ei vdimalda tZiita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades sellest viivitamata
t<iriandj ale vdi tema e sindaj ale j a t<i<ikeskkonnavolinikule ;
- n6uda td<landjalt arsti otsuse alusel enda tileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele t<i6le
vdi oma tddtingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda tileviimist sobivale pZievasele tti<ile, kui ciciajal tcicitamine on isikule arsti
otsuse alusel tervise t6ttu vastuntiidustatud ning t66andjal on v6imalik tti<itajat
vastavale t66le ille viia;
- saada t66st pdhjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pririrduda ttirikeskkonnavoliniku, tddkeskkonnan6ukogu liikmete, ttititajate
usaldusisiku ja asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates tdtiandja poolt
nkendatavad abindud ja antud vahendid eitaga tddkeskkonna ohutust.

Tiiiitaia tervisekontroll
T66taja tervisekontroll viiakse liibi tddajal ja t<i<iandja kulul.
T<i<itaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t66le asumise esimese kuu
jooksul ning edaspidi tdiitervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku j?irel, kuid mitte
harvem kui iiks kord 3 aastajooksul.
Tervisekontrolli kfligus tdidab t6<itaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa
ja kinnitab andmete digsust allkirjaga.
Tci<itervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning t66kohal
t66taja tddkeskkonna ja t<i<ikorraldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vajadusel eriarste.



Tddtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, antnab
hinnangu tddtaja terviseseisundile ning teeb otsuse tci<ikeskkonna vdi tci<ikorralduse
tddtaj ale sobivuse kohta.
Tootervishoiuarst teeb tdotajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja
tervisekontrolli otsuse.

HOTELLITEENINDAJA T665 VALITSEVAD RISKID

Tesurid. mis vdivad pdhiustada kutsehaigusi:
- kemikaalidest tingitud allergiad;
- tilekoormushaigused;
- AIDS JA B-hepatiit.
- psiihholoogiline stress.

Tesurid. mis vdivad ndhiustada tiiiidnnetusi:
- liikumistee eritasapinnalisus (oht komistada, kukkuda);
- libastumine v6i kukkumine miitirdunud vdi mtirjal pdrandal;
- elektriki<ik (kasutatavatelt elektriseadmetelt).

z. UInNOUDED

2.1. Tcicitilesannet tohib asuda t6itma alles siis, kui selleks on teada ohutud t66vdtted.
Ohutusn6uete rikkumine v6ib p6hjustada Onnetuse.
2.2.Mitte kasutada t<i<iriistu ja seadmeid, mille kiisitsemist ei ole teile 6petatud.
2.3. T<irivahendid, seadmed, triririistad jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks
tagatud ohutus ja kEepiirasus.
2.4. Tcicikohad peavad olema hiisti valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi
pimestada t<ititaja silmi.
2.5. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma koosk6las kehtivate
elektriohutuse eeskirj adega.
2.6. Suitsetada tohib ainult selleks etteniihtud kohas.
2.7. T<i<ivahendit tohib kasutada ainult valmistajatehase juhendis nfiidatud tdcide
tegemiseks.
2.8. Tcirttaja on kohustatud kandma etten?ihtud t<idriietust ja kasutama
i sikukaitsevahendeid.

3. ENNE T60 ALGUST

3.1. Panna selga etteniihtud eririietus , jalga madala kontsaga mugavad jalatsid.

3.2. Veenduda, et on olemas k6ik vajalikud isikukaitsevahendid - kummikindad jms.

Eririietust hoida isiklikest rdivastest eraldi.
3.3. Kontrollida t<i6koha valgustatust, selle piisavust tehtava tdd iseloomule.
3.4. Kontrollida vajalike tddriistade ja seadmete korrasolekut, t<idks vajalike
materjalide olemasolu.
3.4. Enne t6<i algust peab tcicitaja kontrollima k6iki tema tcidga seoses olevaid
seadmeid, abivahendeid jm. ning veenduma nende korrasolekus. Ohutusnduetele
mittevastava tri<ivahendisa on t66tamine keelatud !



3.5. Tutvuda kasutatavate keemiliste ainete omaduste ja kasutamisjuhenditega.
Tundmatute ainete kasutamine on keelatud !

4.T06 AJAL

4. 1. Keemiliste puhastusvahendite kasutamisel tuleb:
- jiirgida puhastusainete kasutamis- ja ohutusjuhendeid (6iged ainekogused

pesulahuse valmistamisel, vee temperatuur, kahjulik toime organismile);
- Soovitav on kasutatavate ainete sortiment hoida vdimalikult napp.
- siiilitadakemikaale originaalpakendis, hoiukoht olgu lukustatud;
- vhltida erinevate puhastusvahendite kokkuvalamist, kokkusegamine v6ib

hiivitada nende puhastusvdime ja olla ja tervisele ohtlik;
- hoiduda kloorisisaldavate pesuvahendite kasutamisest kuumades ruumides ja

neid mitte segada tile 50' C sooja veega, kuumuse toimel eralduvad kahjulikud
gaasid ohustavad tervist;

- kangeid pesulahuseid kasutades v6i sanitaamrumide ja p6randate puhastamisel
trirltada kummi- v6i plastikkinnastes ( soovitav mitte tile 30 minuti konaga );

- lahusteid sisaldavate puhastusvahenditega toritamisel sisse liilitada
ventilatsioon j a vaj adusel kasutada hingamisteede kaitsevahendeid;

- kella vdi sdrmuste kandmine kemikaalidega t<i6l on vastundidustatud.
4.2.Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada lahtise tule l2iheduses.
4.3.K6rgelasuvate pindade puhastamisel vdib alusena kasutada (trepp) redeleid vm.
inventaarseid aluseid;
Juhuslike, ebapiisivate aluste (kastid, toolid jm.) kasutamine on keelatud.
4.4.Redel peab olema nii pikk, et koristaja saaks tcicitades seista astmel,
mis on viihemalt I m allpool redeli iilaotsa.
 .S.Keelatud on:
a najatada redelit vastu aknaklaasi vdi ristraami;
n asetada redeli alumist otsa teda toetavast ptistpinnast ( seinast vm. ) kaugemale kui

poolt redeli pikkust;
o toetada redelit trepiastmele.
4.6. Kdrgemalasuvate pindade puhastamisel tuleb kasutada pika varrega harju vm.

sobivaid t<icivahendeid.
4.7. Pragudega klaaside ja vigastatud pindade pesemisel tuleb silmas pidada kiite
vigastamise ohtu.
4.8. Valtida vee sattumist elektriseadmetele, valgustitele.
4.9. Ruumides, kus on tricitavad elektriseadmed, v6ib tri<itada ainult peale nende
vlljaliilitamist.
4.10. Elektriseadmete ja -aparaatide pindade puhastamisel on vee piserdamine neile
keelatud, miirgpuhastust v6ib teha vaid vdljaltlitatud seadmele niiske lapiga.
4.11. Pistikut v6ib pesast viilja tdmmata vaid pistiku kapslist hoides, mitte juhtmest

t6mmates.
4.l2.Kui elektriklsitooriista pistik ( niiit. Europistik ) ei sobi ruumi pistikupesasse, on
keelatud omavalmi statud vaheiihenduste kasutamine.
4.13. TdO ajal on keelatud:

- jdtta kasitOdriista vooluv6rku ilma jiirelevalveta;
- t66tada pingul vdi sdlmes toitejuhtmega;
- iiletada seadme tehnilises passis etteniihtud tddtamiskestust'

Ulekuumenemise ohu ilmnedes tuleb t66 katkestada ja laste tdciriistal jahtuda.
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4.14. Kasitddriist tuleb ootamatul seiskumisel ( liikuvdetailide kinnikiilumine,
ootamatu voolukatkestus jm. ) vAlja liilitada.

4.15. Teisaldamisel tuleb kiisit<iririista hoida kiiepidemest, mitte juhtmest.
4.16. Td<ivahendite tihendusjuhtmeid tuleb kaitsta ukseavades ja liikumisteedel
mehhaaniliste vigastuste eest.
Elektrikdsitddriistade juhtmed ei tohi paikneda ktittekehade l2iheduses.

4.17 .Elektimasinate ga ( tolmuimej a, poonimi smasin j ms. ) tdtitamisel tuleb
hoida iihendusjuhtmed eemal masina t66tavatest osadest.
4.l8.Tolmuimeja tolmukott tuleb tiihjendada 6igeaegselt - see v6ib olla tiiitunud kuni
% kotimahust.
4.19. Pikendusjuhtmete kasutamisel tuleb jiilgida, et tihenduskoht ei jiiiiks miirjale
p6randale.
4.20. Elektriktittekehadele ei tohi kuivama panna puhastuslappe, riideid vms.,
see on tuleohtlik ja vdib neid iile koormata.
4.21. Poriste ja miirgade pindade koristamisel, pesemisel tuleb kanda
kummijalandusid.
4.22.Kaitsekindaid kasutades tuleb silmas pidada, et:

- nad kiitte pandaks enne kui nahk jduab iirrituda;
- mustunud k?ied oleksid enne kinnastumist pestud ja kuivatatud;
- voodrita kaitsekinda all tuleks kasutada puuvillasest aluskinnast;
- kindad on kindla kasutaja jaoks. fua kasuta v66raid !
- vaheta kindad, kui vooder on mdrgunud v6i kasutatav aine on sattunud kinda

sisse;
- vaheta kindad, kui need on katki v6i k6vaks muutunud;
- higistamise viiltimiseks vaheta kindaid caiga poole tunni t<id jiirgi.

4.23. Prahti jm. jzidtmeid vdib kokku koguda ja kanda ainult kiihvli, raami vdi

iimbriga, kusjuures jiiiitmete teravad otsad ei tohi ulatuda iile kandevahendi serva.
4.24.Kdrgel t<i<jtamisel tuleb hoida tdciriistu ja -vahendeid nii, et oleks viilditud nende

allakukkumine.
4.25. Ruumides, kus hoitakse( kasutatakse) pdlevaid vdi kergestisiittivaid vedelikke
vm. materjale ( puhastusvahendid, lahustid, vatt vms. ) on lahtise tule kasutamine v6i
suitsetamine vdga ohtlik ning rangelt keelatud.
4.26. Arge suunake veejuga elektriseadmetele ja -juhtmetele ning inimese peale.
4.27. Trepil liikudes olge tiihelepanelik, hoidke klisipuust kinni, ?irge liikuge selg ees.

5. PARAST T66D

5.1. Korrasta oma t66koht.
5.2. P anna kasutusel olnud t<iirvahendid selleks ettenlihtud kohta.
5.3. Kontrollida t<idvahendite korrasolekut ning vajalike materjalide olemasolu, et
jatkata hiiireteta t66d j [rgmisel t66piieval.
5.4. Lahkudes kontrolli, et kdik elektriseadmed on viilja liilitatud.
5.5. K6igist t66 juures ilmnenud puudustest informeeri tticiandjat'



6. ERGONOOMIA

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis. Igasuguse seisva tcici juures tuleks v:iltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole vdi tihele k0ljele, siis tema jala-, selja- ja ka dlalihased pidevalt
pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg oleks
k6veras olekus kangeks jiirinud. On vdimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui trlO
kdrgus ei ole digesti valitud.
Tiiiik6rgus on viiga tiihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha viisib
viiga kiiresti. Tiiiik6rgus peab olema selline, et tiiiid saaks teha ilma selga
painutamata ja 6lgu 6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tricid tuleks teha kdte loomuliku asendi juures, nii ldhedal kehale kui v6imalik.
T66d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha
istudes. Peab olema vdimalik ulatuda kdikjale oma tcj<ikohas ilma, et end selleks
tileliia venitada v6i painutada.
Hea istumisasend tiihendab, et inimene istub sirgelt tod liihedal. T66laud ja -tool

peavad olema konstrueeritud selliselt, et tdripind oleks peaaegu ktiiinarvartega iihel
k6rgusel, selg sirgeja 6lad lOdvestatud asendis.

7. TEGUTSEMINE oNNNTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tci6tajad peavad tdsise ja ?ihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele abin6ud
vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele vdimalike
tagajiirgede viiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole vdimalik kohe
iihendust saada.
T6sise ja viiltimatu ohu korral peavad tddtajad t66kohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tdsise ja v[ltimatu ohu korral oma tri<ikohalt vdi ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
tcicitajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine vdi
pffistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja

mis p6leb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama pii[stetcidtaj a e sitatud kiisimustele ;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning vllja liilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- v6imaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja piiiistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik vdi objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekatrju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).



8. ESMAABI

Iga tci6taja peab enne t66le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
Kdiee olulisem on teeutseda rahulikult ia liibimdeldult.:
- piiiida viilja selgitada kannatanu seisukord

- raske t666nnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbril ll2;"
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja ltilitada elektrivool jne.
Juhul kui triOtajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub
selleks v6ljadpetatud t66taja vdi kiirabi.

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

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAI 6TCUS,{KTTO

1.. Tdritervishoiu ja tddohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17,
78; RT I 2002, 47, 297 ; RT I 2002, 63, 387 ; RT I 2003, 20, I 20RT | 2004, 54, 389)
2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu t<idohutus ja nduded (RT I 1999, 100, 881)
3. T<jcivahendi kasutamise tddtervishoiu ja t<j<johutuse nduded (RT I 2000,4, 30; RT I
2003,89,596)
4. Tri<itajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse tildn6uded (RTL 2000, 99,1559 RTL 2004, 100, 1599)
6. T<iotervishoiu- ja tddohutusalase viiljadppe ja tiiienddppe kord (RTL 2000, 136,
21s7)
7. Raskuste kiisitsi teisaldamise t<icitervishoiu ja tciciohutuse nduded (RTL 200I, 35,
468)



Lisa nr. I

PUHASTUSVAHENDITE LIIGITUS

Eripuhastusvahendid Uldpuhastus-
vahendid

Eripuhastus-
vahendid

Happelised
leeliselised
p H 0 - 6

-WC puhastusvahendid

-Rooste-,lubja jms.

sademete
eemaldamisvahendid

Tiitijuhis

-Tugevatoimeline erivahend
-Loe libi kasutamisjuhend
ja ettevaatusn6uded
-Tarvita kaitseavhendeid
-Ara sega happelisi vahen-
deid kloorisisaldavate
desinfi tseerimisvahenditega.
-Loputa viiga hoolikalt.

Ndrgalt leeliselised

p H 8 - 9

Leeliselised Tugevalt

pH 10-11 pH iile 11

-Pindade puhastus- - Masinn6ude-
vahendid pesuvahendid
- Kiiiirimisvahendid -Mikrolaineahju
-Desinfitseerivad ja pliidipuhas-
puhastusvahendid tusvahendid
-Tugevatoimelised -Desinfitseeri-

pesupulbridja vad puhastus-
pastad vahendid

Tiidjuhis Tdtijuhis

-Kulunud, vega ma$r- -Tugevatoime-

dunud pindade line erivahend
-Eripuhastamised -Loe liibi kasut
- Loe liini doseerimis- misjuhend ja
juhend ettevaatusnduded
Kasuta kaitsevahendeid. -Peale puhasta-
-Loputa pinnad peale mist kata pinnad
puhastamist eriti hoolikalt.

-Tarvita kaitse-
vahendeid

Neutraalsed

p} I6  -7

-Ndudepesuvahendid -Pindadepuhastusvahendid

-Aknapuhastusvahendid - Aknapuhastusvahendid
-Pehmetoimelisedpesu- - Desinfitseerivad
vahendid ( pulbrid, puhastusvahendid
pastad,vedelikud) -Tekstiilipindade

vahtPuhastusvahendid
- Universaalsed pesupulbrid
ja Pastad

T66juhis Ttidjuhis

-Uute,viihe miiiirdunud -M2iiirdunud pindade
pindadepuhastamine puhastamine
-Ndudepesuvahend sobib -Eripuhastamised

kdigi vett taluvate pindade -Loe l6bi doseerimisjuhend
puhastamiseks. -Sobib k6isi vett taluvate
-Pindu pole vaja loputada pindade puhastamiseks.
Kui kasutad lahjendatud -Pindu pole vaja loputada,
vahendit. kui kasutad lahjendatud

vahendit.


