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(ametikoht)

OHUTUSJUHEND KOKALE Nr. { 6

1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiidtajale toimub plirast
tiiOtaja tdiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist tiiiiandja miiflratud
p?ideva isiku poolt.
T<i6taja tdiendjuhendamine korraldatakse alljiirenevatelt juhtudel :
- uute tdritervishoiu ja t66ohutuse juhendite vdi digusaktide kehtestamisel v6i kehtivate
n6uete muutumisel;
- todkorralduse muutmisel v6i kui tema tdiis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tddvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- t06taja iimberpaigutamisel teisele tddle v6i tema tddiilesannete olulisel muutumisel;
- kui td0taja rikkus tddohutusndudeid, mis pdhjustas v6i oleks v6inud pdhjustada
t6<i6nnetuse;
- tcidde v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu tddtaja tddlepinguga mbiiratud t6<ide v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht vdi tit6taja ise peab seda vajalikuks;
- kui tririinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab tii<iandja.
T0<itaja sissejuhatav. esma- ja tdiendjuhendamine. viiUadpe nine t66taja iseseisvale t66le
lubamine registreeritakse sellekohases piievikus vdi andmebaasis. kuhu miirgitakse:

- juhendamise v6i viilja6ppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu t66taja t66le suunati;
- tiiiendj uhendamise p6hj us ;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja 6igusaktide nimetused;
- iseseisvale t66le lubamise kuup6ev.
Tdritaja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale t66le lubamist oma allkirjaga.

Tiidtaia kohustused ia 6ieused.
Ttidtaja on kohustatud:
- osalema ohutu tri<ikeskkonna loomisel, jiirgides tddtervishoiu ja t66ohutuse n6udeid;
- jiirgima tcidandja kehtestatud t66- ja puhkeaja korraldust;
- liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale :



- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t<i6konas;
- tagama vastavalt viiljadppele ja td<landja antud juhistele, et tema trid ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t66andjale v6i tema esindajale ja t<iOkeskkonnavolinikule Onnetusjuhtumist v6i
selle tekkimise ohust, tdddnnetusest v6i tddiilesande tiiitmist takistavast terviseh?iirest;
- tiiitma t66andja, tddkeskkonnaspetsialisti, tddtervishoiuarsti, tdoinspektori ja
tdrikeskkonnavoliniku tdritervishoiu- j a tddohutusalase korralduse.
Tdtitajal on keelatud t60tada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab tddtaja vastutust tridtajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tiidtaial on 6ieus:
- nduda t<idandjalt t<idtervishoiu ja tcidohutuse nduetele vastavaid tdritingimusi ning iihis- ja
i sikukaitsevahendeid;
- saada teavet tddkeskkonna ohuteguritest, tddkeskkonna riskianaltitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest ja
t<idinspektori ettekirjutusest tddandj ale;
- t6sise, iihvardava v6i v?iltimatu dnnetusohu korral peatada triri ning lahkuda oma tticikohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda tdtist v6i peatada ttid, mille taitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise vdi ei
vdimalda t?iita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata t<i<iandjale v6i tema
esindaj ale j a t<i<ikeskkonnavolinikule;
- nduda tddandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele td<ile vdi
oma tOcitingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale p?ievasele t<i6le, kui dtiajal t66tamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning tridandjal on vdimalik tddtajat vastavale t<icile iile
viia;
- saada titdst pdhjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- p66rduda td<ikeskkonnavoliniku, tddkeskkonnandukogu liikmete, t60tajate usaldusisiku ja
asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates t06andja poolt rakendatavad abin6ud ja
antud vahendid ei taga tddkeskkonna ohutust.

Tiidtaia tervisekontroll
Tiidtaja tervisekontroll viiakse liibi t66ajal ja t66andja kulul.
Tdritaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t<irile asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi totitervishoiuarsti ndidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte harvem kui iiks kord 3
aastajooksul.
Tervisekontrolli k[igus t6idab t66taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete digsust allkirjaga.
Tdcitervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning tOOkohal t6<itaja
tdrikeskkonna ja tddkorraldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
Td6tervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu t60taja terviseseisundile ning teeb otsuse tddkeskkonna v6i t<idkorralduse tddtajale
sobivuse kohta.
Td<itervishoiuarst teeb t66tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



z. UIoU6UDED

2.1. Kokana lubatakse ttidtada isikuil, kes on 18 aastat vanad, teinud liibi kutsealase
ettevalmistuse.
2.2. Lubatud on teha ainult seda t66d, mis on tilesandeks antud ja mille ohutud t66vdtted on
hiisti teada.
2.3. Tehnoloogiaseadmetega (hakklihamasinad, ldikurid, elektri- ja gaasipliidid, keedukatlad
jm.) tohivad t66tada need todtajad, kes on omandanud seadmete hooldamise ja neil tocitamise
miinimumnduded
2,4. Tehnoloogiaseadmeid tohivad parandada vaid vastava ettevalmistusega tOtitajad.
2,5. Kcidgipersonal peab kandma etten?ihtud sanitaarriietust ja vajadusel etteniihtud
i sikukaitsevahendeid.
2.6. Ktiiined peavad olema ltihikeseks ldigatud, juuksed peakattega kaetud.
2.7.Keelatud on lubada tddkohale v66raid, kdrvalisi isikuid. Sealviibimine v6ib olla lubatud
vaid sanitaarrdivastuse kandjail.
2.8. Ei ole lubatud kasutada mdranenud ega vigastatud s66gindusid, need tuleb kiiigust
k6rvaldada.
2.9. Ttikelduslauad peavad olema valmistatud tugevast puust vdi muust vastupidavast
materjalist, nende tcidpind peab olema sile.
2.10. L6ikelaudu ei tohi hoida vimas iiksteise peal.
2.11. Jiiietmete jaoks peavad olema kaanega Ambrid, mis ptirast tdtid (sdltumata tiiitumisest)
tuleb tiihjendada ja desinfitseerida ning loputada kuuma veega.
2.12. Metallndud (katlad, potid, pannid) peavad olema terved, kindlate pOhjade ja
kiiepidemetega.

3. ENNE TOON

3.1. Panna selga ettenAhtud ttidriietus. Td<iriideid ei tohi kinnitada ndeltega, taskutes ei tohi
hoida haakn6elu, klaas- ega teisi kergesti purunevaid vdi teravaid esemeid.
3.2. T6<ipaik tuleb korda seada, liibikiiike ei tohi ummistada. Tiidriistad ja -vahendid tuleb iile
vaadata ja veenduda nende korrasolekus.
3.3. Rikete vdi puuduste avastamisel tuleb neist teatada juhtkonnale.

4. TOO AJAL

4.1. Pliidil olevaid ndusid ei tohi liigutada jiirsu tdmbega.
4.2. Kotletid, pirukad ja pooltooted tuleb pannile asetamisel hoida kaldu, viiltimaks
rasvapritsmeid.
Kartulite ja teiste juurviljade panemisel keevasse rasva tuleb hoiduda vee sattumisest rasva.
4.3. Kuuma toiduga keedukatla, kastruli v6i teiste pliidil asetsevate n6ude kaaned avatagu
kaldu, endapoolne serv jtiiigu madalamale.
4.4. Kuuma toiduga n6ude kandmisel ei tohi neid suruda enda vastu. Kuumast k06gin6ust ei
tohi kinni v6tta palja kiiega, kasutada tuleb pajakindaid v6i riitikut.
4.5. Mahavalgunud vedelik, rasv jm. toiduained ja vesi tuleb koheselt koristada.
4.6. Konservikarbid tuleb avada avajaga, mitte nugade v6i teiste kddgiriistadega.
4.7. KUlmutatud liha v6i kala tuleb tiikeldada alles piirast iilessulatamist.
4.8. Toiduga katelde, pannide, kannude tarvis peavad olema ptisikindlad alused.



4.9. Tddtamisel kdrgel tuleb kasutada treppredelit v6i libisemist viiltivate otsakutega redelit.
Juhuslikel alustel (tainnid, kastid vm.) tddtamine on keelatud.
4.10. Kartulikoorimismasinale peab olema paigaldatud lehter karnrlite laadimiseks. Ilma
lehtrita t<i6tada ei tohi.
4.11. Masina tO<itamise ajal ei tohi kiitt panna t<idseadisesse.
4.l2.KarUlid tohib viilja v6tta alles piirast mootori seiskamist.
4.13. Riivketta eemaldamiseks ja paigaldamiseks peavad olema vastavad konksud.
4.14. Liha li.ikkamiseks laadimistaldriku avasse tuleb kasutada puust liikkeputka.
4.15. Eenda liha laadimistaldriku avasse iihtlaselt ning liigse surveta.
4.16. Tiguajami ja lOiketerade viiljav6tmiseks tddkambrist tuleb kasutada tdmmitsat v6i
konksu.
4.17. Piirast tddd pesta masinaosad kuuma veega, seejiirel kuivatada.
4.18. Enne elektripliidil tdtileasumist tuleb kontrollida selle termoregulaatorit ja timberli.ilitite
korrasolekut.
4.19. Suurimale v6imsusele liilitatud elektripliite ei tohi jefia frihjaks.
4.20. Pliidipealne peab olema iihtlane ja sile. Moondunud pealispinnaga pliiti kasutada ei tohi.
4.21. Toit ajal liilitada plaadid alul tiiisvdimsusele, piirast valmistatava keemat6usmist aga
ndrgemale voolule. Vabu plaate mitte sisse liilitada, vZiljaarvatud ndrgemale voolule ltilitatud
valveplaat.
4.22. Enne veekeeturi sisseliilitamist tuleb veenduda kuuma vee tiravooluliini ja ujukklapi
korrasolekus, kiilma vee juurdevoolus ning selles, et keedun6u oleks vett tiiis.
Korrast 2ira veekeetjaga ei tohi tddtada.
4.23. Kiilma vee juurdevoolu katkemisel tuleb veekeetja koheselt viilja ltilitada.
4.24.Yeekeeturi signaaltoru ei tohi sulgeda. Tuleb jiilgida, et keeturi kraanid oleksid korras.
4.25. Todtavat veekeetjat ei tohi j?iua jiirelvalveta.
4.26. Masinaga v6ib pesta ainult terveid n6usid.
4.27. Kuuma vee vdi auru liibi tekkitavate pdletushaavade vdltimiseks ei tohi masinaga
tddtamise ajal avada selle uksi.
4.28. Kuumaveetorustiku korrasolekut tuleb kontrollida jfi epidevalt.
4.29.F1ltidja pihustid tohib viilja vdtta alles p[rast masina tdielikku seiskumist, veesoojendi
viiljaltilitamist ja masina ukse kinnitamist iilemisse asendisse.
4.30. ToidujiiAtmed tuleb toidun6udest eemaldada puitlabidakese ja j6hv -v6i juurharjaga.
4.31. Toidujiiiitmed tuleb panna kaanega paaki.
4.32. S66gin6ude pesemisel ei tohi neile tugevasti vajutada. Klaasid tuleb pesta eraldi teistest
n6udest.
4.33. Purunenud sdrigin6ude killud v6i m6radega s66gin6ud tuleb pesun6ust viilja vdtta.
4.34. S06gin6ude loputamisel kuumas vees tuleb kasutada metallkorve vdi vdrke.
4.35. NOud tuleb piirast pesemist kahes vannis loputada 70 oC vees ning seej?irel kuivatada.
4.36. Klaasn6ud pesta kahes vees ja kuivatada puhta kiiterdtikuga.
4.37. Kinnijiiiinud toidujiiiike ei tohi ndu p6hjast lahti kraapida, vaid valada sinna kuuma vett
ja lasta liguneda.
4.38. Piirast tdd lOpetamist tuleb puhtad n6ud ja t66riistad panna selleks m?iiiratud kohta.
4.39. Libastumiste viiltimiseks tuleb pdrandale sattunud vedelik, rasv, toiduraasud,
s66gin6ude killud jms. kohe koristada.
4.40. T<idtamisel kdrgel (seinte, lagede, akende jms. puhastamisel) tuleb kasutada
libisemisvastaste (kummi)otsakutega treppredeleid v6i redeleid.
4.41. Enne laudade, kappide vm. esemete liigutamist tuleb neilt eemaldada kdik kukkuda
vdivad esemed.
4.42. Seadmete voolujuhtivaid osi (vinnakltilititel, seinakontaktidel jms.) ega isoleerimata
juhtmeid ei tohi puutuda.



4.43.Erulre elektriseadmete puhastamist tuleb veenduda, et vool on neist vllja liilitatud.
4.44. Masinate liikuvaid osi tohib puhastada alles plirast nende tiiielikku seiskumist.
Seadmetele vdi masinatele ei tohi asetada puhastusvahendeid ega muid esemeid.
4.45. Ruumide koristamisel tuleb kasutada vastavaid t<icivahendeid, prahti ega jiiltmeid
kflega korjstada ei tohi.

palja

4.46. P6randapesul abiruumides vm. virnastatud esemete liiheduses tuleb eelnevalt veenduda
virnade ptisivuses.
4.47. Eriti ettevaatlik tuleb olla pdranda koristamisel (pesul) treppide, luukide v6i uste
liiheduses; v6imalusel viiltida astumist iisja pestud, libedale pinnale.

5. AVARIIOLUKORRAS

5.1. Sagedasemateks Onnetusjuhtumite v6i avariide p6hjustajateks kOiigiplokis
tiiiitamisel vdivad olla :
- k<irigiseadmete tddelemendid vm. liikuvad osad;
- elektril<icik;
- kiite vm. pdletused kuumadest seadmetest, veest v6i toidust;
- libisemised ja kukkumised;
- pdletused aurust v6i pritsmeist jne
- k?ite vigastused terariistadega..
5.2. Avarii v6i dnnetusjuhtumi puhul kdogitdttdel tuleb kannatanule osutada esmaabi,
vajadusel kutsuda kohale kiirabi ja teatada juhtunust kohe ettev6tte juhile vdi teda asendavale
isikule.
53. Onnetuskohal tuleb kuni juhturni uurijate kohalej6udmiseni siiilitada selle toimumise
momendi olukord, kui see ei kutsu esile tiiiendavaid ohtusid.
5.4. Elektritrauma puhul tuleb esmalt kiiresti katkestada vool ja vabastada kannatanu voolu
alt.
Kui voolu pole v6imalik katkestada, tuleb kannatanu eemaldada vooluringist isoleerivat eset
(kuiv riie, puitese, niitir vms.) kasutades, hoides end ise voolu alla sattumast.

6. PIiRAST T6OD

6.1. Teha kcidgiplokis vajalikud koristus- ja puhastust66d.
6.2. Elektriseadmed (pliidid, ahjudjne.) tuleb vooluvdrgust viilja liilitada.
Neid v6ib puhastada v6i pesta alles peale mahajahtumist.
6.3. TdO ja koristusvahendid ning tdtiriietus tuleb jfltta etten?ihtud kohtadesse.

7. TEGUTSEMINE oT.INNTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tiidtajad peavad t6sise ja iihvardava dnnetusohu korral v6tma taruitusele abinOud
vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele vOimalike
tagajlirgede v?iltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole vdimalik kohe
iihendust saada.
Tdsise ja vflltimatu ohu korral peavad t66tajad t66kohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tdsise ja vliltimatu ohu korral oma t66kohalt vdi ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
t0iitajat 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 I l2), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatavi telefoninumbri nins
vastama piilistetO<itaja esitatud kiisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- v6imaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja p?ilstemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda v6ivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga tcidtaja peab enne t60le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
K6ige olulisem on tesutseda rahulikult ia liibimdeldult:
- piiiida vlilja selgitada kannatanu seisukord

- raske t<iridnnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbril ll2;
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, v6lja liilitada elektrivool jne.
Juhul kui tiititajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
viilja6petatud tO<itaja vdi kiirabi.

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

9. ERGONOOMIA

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis. Igasuguse seisva tdd juures tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole vdi iihele ktiljele, siis tema jala-, selja- ja ka dlalihased pidevalt pingul.
Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg oleks kdveras olekus
kangeks jiiiinud. On vdimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui t66 kdrgus ei ole Oigesti valitud.
Tti6k6rgus on viiga tiihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha viisib vtiga kiiresti.
T66k6rgus peab olema selline, et tddd saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu 6iges ja
pingutamata asendis hoides.
Tdtid tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui vdimalik.
Tddd, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab
olema vOimalik ulatuda kdikjale oma t66kohas ilma, et end selleks iileliia venitada v6i
painutada.



Hea istumisasend tiihendab, et inimene istub sirgelt tdri liihedal. Tri6laud ja -tool peavad
olema konstrueeritud selliselt, et t66pind oleks peaaegu kiiiinarvartega tihel korgusel, selg
sirge ja 6lad lOdvestatud asendis.

10. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oTCUSAXTTO

l. Tootervishoiu ja ttiiiohutuse seadus (RT I rggg, 60, 616; 2000, s5, 362; 2001,17, 7g; RT I
2002,47,297; RT I 2002, 63,387;RT I 2003,20, t20RT t2004,54, 3g9)
2. Tegevusaladele esiatavad tddtervishoiu ttidohutus ja nouded (RT I lgc;g,l00, ggl)
3. Tdtivahendi kasutamise tcicitervishoiu ja td<iohutuse nduded (RT I 2000;, 4, 30; RT I 2003,
89, 596)
4. T<ldtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, 816)
5. Tuleohutuse tildn6uded (RTL 2000,99,IS59;RTL 2004, 100, 1599)
6. Tcidtervishoiu- ja tOdohutusalase vdlja6ppe ja t?iiendOppe kord (RTL 2000,136,ZlS7)
7. Raskuste kdsitsi teisaldamise tOdtervishoiu ja ttiriohutuse nduded (RTL 2001, 35, 468)
8. Tervisekaitse eeskiri kiirestiriknevate toiduainete valmistamisel, siiilitamisel, vedamisel ia
miitimisel (RT I 1994, 51,862)


