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1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiidtajale toimub pflrast
t0Otaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist t06andja miiliratud
pfldeva isiku poolt.
Tri<itaja tiiiendjuhendamine konaldatakse alliiirsnevatelt juhtudel:
- uute ttidtervishoiu ja tddohutuse juhendite vdi Oigusaktide kehtestamisel v6i kehtivate
nduete muufumisel;
- tti<ikonalduse muutmisel v6i kui tema tdcis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi tddvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tdiitaja timberpaigutamisel teisele tdxile vdi tema t<icitilesannete olulisel muutumisel;
- kui t66taja rikkus tcidohutusndudeid, mis pdhjustas v6i oleks v6inud pdhjustada
t<i<i6nnetuse;
- ttidde v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu t66taja tddlepinguga maituatud tddde v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuritiksuse juht vOi tddtaja ise peab seda vajalikuks;
- kui tddinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu m?iiirab tridandja.

- juhendamise v6i viiljadppe kuup?iev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu ttidtaja t66le suunati;
- tfliendjuhendamise pdhjus;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja Oigusakride nimetused;
- iseseisvale t66le lubamise kuupilev.
Ttidtaja kinnitab juhendamist, v6lja6pet ning iseseisvale t66le lubamist oma allkirjaga.

Tiiiitaia kohustused ia 6ieused.
Tdotaja on kohustatud:
- osalema ohutu t<icikeskkonna loomisel, j?irgides tddtervishoiu ja trirlohutuse n6udeid;
- jiirgima t66andja kehtestatud t<ici- ja puhkeaja korraldust;
- liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale ;



- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t<idkonas;
- tagama vastavalt viiljaSppele ja tci<iandja antud juhistele, et tema t6ri ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t06andjale v6i tema esindajale ja tOdkeskkonnavolinikule 6nnetusjuhtumist v6i
selle tekkimise ohust, tcidOnnetusest v6i tddiilesande tAitmist takistavast tervisehiiirest;
- tiiitma tti<iandja, t<idkeskkonnaspetsialisti, tOOtervishoiuarsti, tddinspektori ja
td<ikeskkonnavoliniku tOdtervishoiu- j a td<iohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tiititada alkoholi-, narkootilises vdi toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab t66taja vastutust t06tajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tiiiitaial on 6ieus:
- n6uda tO<iandjalt todtervishoiu ja t66ohutuse n6uetele vastavaid t<idtingimusi ning iihis- ja
isikukaitsevahendeid ;
- saada teavet ttidkeskkonna ohuteguritest, tridkeskkonna riskianaltitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest ja
tdoinspektori ettekirjutusest tdtiandj ale;
- t6sise, iihvardava v6i viiltimatu dnnetusohu korral peatada tcid ning lahkuda oma t66kohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda tcitist vdi peatada tdti, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei
v6imalda tAita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata tddandjale v6i tema
esindaj ale j a ttiokeskkonnavolinikule ;
- n6uda tcidandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele tridle v6i
oma tdcitingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale piievasele td,6le, kui ridajal t<iritamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning t66andjal on v6imalik t66tajat vastavale t<i6le iile
viia;
- saada t66st p6hjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pricirduda tddkeskkonnavoliniku, tddkeskkonnandukogu liikmete, to<itajate usaldusisiku ja
asukohajiirgse tri<iinspektori poole, kui tema arvates tciriandja poolt rakendatavad abinOud ja
antud vahendid ei taga t<idkeskkonna ohutust.

T66taia tervisekontroll
Tciritaja tervisekontroll viiakse l?ibi t66ajal ja triOandja kulul.
T66taja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t66le asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi tdritervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku j?irel, kuid mitte harvem kui tiks kord 3
aasta jooksul.
Tervisekontrolli kiiigus tiiidab t66taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete Oigsust allkirjaga.
Tridtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning tddkohal ttiOtaja
tddkeskkonna ja tddkonaldusega, mii?irab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
T<i<itervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tittttaja terviseseisundile ning teeb otsuse tdtikeskkonna vdi tddkorralduse titdtajale
sobivuse kohta.
Tci<itervishoiuarst teeb td<itajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



z. tilnnOuDED

2.1. Kassapidajana vdivad t6<itada isikud, kes on saanud praktilise v?iljaOppe ja omavad tri6ks
vajalikke kogemusi.
2-2. Suitsetamine on lubatud ainult selleks etteniihtud kohtades.

3. ENNE r66N

3.1. Riietuda tri<iriietesse, Riietus peab olema puhas ja hasti triigitud.
3.2. Jalga panna madala kontsaga mugavad jalatsid. Sellega viilditakse libisemist ja jalgade
viisimust. Talvel hoolitseda, et jalad ei kiilmetuks.
3.3. Vaadata tile ja vajadusel korrastada td<ivahendid ja t66koht.
3.4. Elektriseadmete tilevaatamisel veenduda, et neil oleks toitejuhe vigastamata.
3.5. Etteniigematute takistuste korral pd<irduda kohe otsese iilemuse poole, tema iiraolekul
tdoandja vdi tema esindaja poole.

4. TOO AJAL

4.1. T66tades elektriseadmetega tuleb tiiita nende kasutamise juhendit.
4.2. Kt'na kassapidaja ttiri on seotud rahaga, v6ib esineda riinnakuid kassapidaja vastu raha
omandamise eesm?irgil. Sellistel puhkudel kiiituda vastavalt ettev6tte juhtkonna poolt
etten[htud korraldustele (alarmseadmed j ne. ).
4.3. T66 ajal ei tohi siii.ia, seda peab tegema etteniihtud vaheaegadel, etteniihtud kohas, pestud
kiitega (raha on tiks nakkushaiguste kandjaid ).
4.4. T66kohale kdrvalisi isikuid lubada ei tohi.
4.5. Td<ltajal tuleb keskenduda ainult oma t66le, k6rvaliste asjadega tegelemine on keelatud.
4.6. Riketest elektriseadmetega tuleb informeerida t66juhti, iseseisvalt elektriseadmeid
parandada ei tohi.

5. PARAST T66D

5.1. Panna k6ik tddvahendid selleks etteniihtud kohta.
5.2. Korrastada tdtikoht.
5.3. Vahetada tridriided omade vastu ja panna selleks etteniihtud kohta.
5.4. Enne koju minekut informeerida t66l6igu juhti vahetuse ajal tekkinud t6tialastest
probleemidest.

6. ERGONOOMIA

Hea istumisasend tdhendab, et inimene istub sirgelt t6O liihedal. Tcidlaud ja -tool peavad
olema reguleeritud selliselt, et tiitipind oleks peaaegu kiitinarvartega iihel kdrgusel, selg sirge
ja 6lad lddvestatud asendis.

7. TEGUTSEMINE oTUVTTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL



Tiiiitajad peavad tdsise ja iihvardava Onnetusohu korral vdtma tarvitusele abinoud
vastavalt oma teadmistele ja kittesaadavatele tehnilistele vahenditele voimalike
tagajiirgede vliltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole vdimalik kohe
iihendust saada.
T6sise ja viiltimatu ohu korral peavad tii0tajad tOiikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
T6sise ja vSiltimatu ohu korral oma tOiikohalt v6i ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
tiidtajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i
pflflstmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil112), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri nine
vastama pdiistetddtaj a esitatud kiisimustele ;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut;
- v6imaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja pl?istemeeskonna stindmuskohale saabumisel infomreerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- v6imalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda v6ivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga t6<itaja peab enne t6<ile asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
K6ige olulisem on teeutseda rahulikult ia l3ibim6eldult.:
- piiiida vtilja selgitada kannatanu seisukord

- raske tdcidnnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbil ll2;
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, v?ilja ltilitada elektrivool jne.
Juhul kui t66tajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
viilja6petatud tdcitaja v6i kiirabi.

NB! Eba6igete esmaabi v6tete kasutamine vdib kannatanu seisundit veelgi raskendada.

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD OTCUSATTTN

l. T<ititervishoiu ja tddohutuse seadus (RT I t999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, I 7, 78; RT I
2002,47,297; RT I 2002, 63,387; RT I 2003, 20, l20RT 12AA4,54, 389)
2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu tridohutus ja nduded (RT I 1999,100, 881)
3. T66vahendi kasutamise tci<itervishoiu ja t66ohutuse nduded (RT I 2000,4,30; RT I 2003,
89,596)
4. Tddtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse iildnduded (RTL 2000,99, 1559; RTL 2004, 100, 1599)
6. Tcidtervishoiu- ja t<i<iohutusalase viiljadppe ja tiiienddppe kord (RTL 2000,136,2157)


