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1. SISSEJUHATUS

Kliesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tdiitajale toimub piirast
tiiiitaja tOiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise lSibiviimist tii0andja miiliratud
pldeva isiku poolt.
Tci<itaj a tdiendj uhendamine konaldatakse allj ?irenevatelt j uhtudel :
- uute t<iritervishoiu ja tddohutuse juhendite v6i digusaktide kehtestamisel v6i kehtivate
nduete muutumisel;
- tddkonalduse muutmisel v6i kui tema t<itis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tridvahendite vahetamisel vdi uuendamisel;
- tci<itaja iimberpaigutamisel teisele tcirile v6i tema tdritilesannete olulisel muutumisel;
- kui tdtitaja rikkus t<i<iohutusn6udeid, mis p6hjustas v6i oleks vdinud pdhjustada
t6<idnnetuse;
- tci<ide v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu tddtaja t<idlepinguga mddratud tortde v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuritiksuse juht v6i tdcitaja ise peab seda vajalikuks;
- kui t<i<iinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendj uhendamise sisu j a mahu miiiirab tcidandj a.
T6<itaja sissejuhatav. esma- ja t?iiendjuhendamine. viljadpe ning tdtltaja iseseisvale t<i<ile
lubamine registreeritakse sellekohases piievikus vdi andmebaasis. kuhu miirgitakse:
- juhendamise v6i v[ljadppe kuup?iev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuurii.iksus, kuhu tiititaja tb6le suunati;
- tiiiendjuhendamise p6hjus;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja digusaktide nimetused;
- iseseisvale t<irile lubamise kuupiiev.
Tdiitaja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale t6<ile lubamist oma allkirjaga.

Tiiiitaia kohustused ia 6isused.
Tiiiitaja on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, jiirgides tddtervishoiu ja tdriohutuse ndudeid;
- jiirgima t66andja kehtestatud tdri- ja puhkeaja korraldust;
- ltibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale:



- kasutama ettenzihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t66korras;
- tagama vastavalt viilja6ppele ja tddandja antud juhistele, et tema t<iO ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t66andjale v6i tema esindajale ja triiikeskkonnavolinikule dnnetusjuhtumist vdi
selle tekkimise ohust, tdddnnetusest v6i tOdtilesande tiiitmist takistavast tervisehiiirest;
- t?iitma t0oandja, todkeskkonnaspetsialisti, tOdtervishoiuarsti, ttidinspektori ja
tddkeskkonnavoliniku tddtervishoiu- ja tddohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tiidtada alkoholi-, narkootilises vdi toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusnduete rikkumise korral kannab t66taja vastutust tdritajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tii0tajal on 6igus:
- n6uda td<iandjalt t<i<itervishoiu ja tciciohutuse nduetele vastavaid t<i<itingimusi ning iihis- ja
isikukaitsevahendeid;
- saada teavet tOtikeskkonna ohuteguritest, t<i<jkeskkonna riskianaliitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest ja
tdriinspektori ettekid utusest tdriandj ale ;
- tdsise, iihvardava v6i viiltimatu dnnetusohu korral peatada t66 ning lahkuda oma tddkohalt
vdi ohtlikult alalt;
- keelduda t6<ist v6i peatada tcio, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei
v6imalda t?iita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades sellest viivitamata td<iandjale v6i tema
esindajale ja tdtikeskkonnavolinikule;
- nduda t66andjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele t66le v6i
oma t<i<itingimuste ajutist kergendamist;
- nduda enda iileviimist sobivale p?ievasele tdcile, kui ridajal t66tamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise tdttu vastuniiidustatud ning t<idandjal on vOimalik t<iritajat vastavale t66le tile
viia;
- saada tricist p6hjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pddrduda tti<ikeskkonnavoliniku, tdtikeskkonnandukogu liikmete, triritajate usaldusisiku ja
asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates tri<iandja poolt rakendatavad abin6ud ja
antud vahendid eitaga td<ikeskkonna ohutust.

Tiiiitaia tervisekontroll
Tirdtaja tewisekontroll viiakse l?ibi ttitiajal ja tiiriandja kulul.
Tdritaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t<i6le asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi t<idtervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte harvem kui tiks kord 3
aasta iooksul.
Tervisekontrolli kiiigus tiiidab tddtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete 6igsust allkirjaga.
Tcidtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning td<ikohal t66taja
tdtikeskkonna ja tcicikorraldusega, miiitrab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
T<idtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu t66taja terviseseisundile ning teeb otsuse tddkeskkonna vdi tddkorralduse triritajale
sobivuse kohta.
T<iritervishoiuarst teeb td0tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



z. Uron6uDED

2.1. Td<iandja loal v6ib k<idgitcidlisena t66le vdtta praktiliste kogemustega t6<itaja, vastavate
kogemuste puudumisel peab t6tiandja v6i tema esindaja piirast esmase v6i tiiiendava
juhendamise lebi viimist korraldama tiidtajale praktika t0okohal ohutute tddvdtete
omandamiseks.
2.2.Kot5git66line peab olema liibinud meditsiinilise kontrolli ja omama sanitaarraamatut.
2.3. Tddiilesannet tohib asuda taitma alles siis. kui selleks on teada ohutud tdrivdtted.
Ohutusnduete rikkumine v6ib pdhjustada dnnetuse.
2.4. Mitte kasutada tOovahendeid ega seadmeid, mille kiisitsemist ei ole teile dpetatud.
2.5. T6<ikoht peab olema kiillaldaselt valgustatud.
2.6. T66ruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud
ventilatsioonisiisteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava dhuvahetuse ja kahjulike ainete
eemaldamise t<i6tsoonist.
2.7. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma koosk6las kehtivate
elektriohutuseeskirj adega.
2.8. Kcidgit<iciline peab tundma ohutuid t6<iv6tteid, ktiesolevat juhendit ja ettevdtte
tdrisisekorraeeskirj u.
2.9. Kcicigitddline on kohustatud kandma etteniihtud tdririietust ja kasutama
isikukaitsevahendeid.
2.f0. K<idgit<iriline peab tegema ainult seda tririd, mis talle on iilesandeks tehtud ja mille
ohutuid t<i6v6tteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb p<icirduda tdrilOigu juhataja poole selgituse
saamiseks.
2.11. Suitsetada tohib ainult selleks ettenilhtud kohas.
2.12. Tddkohale k6rvalisi isikuid lubada ei tohi.
2.13. Miirgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste t<idtajate poolt v6i ohtu liihedalolijaile, peab
tddtaja viivitamatult v6tma tarvitusele abindud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust
teatama tri6l6igu j uhile.
2.14. T<i<iruum peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega.

3. ENNE TOOD

3.1. Riietu tri<iriietesse. Riietus peab olema puhas.
3.2. Pane jalga madala kontsag4 mugavad jalatsid. Sellega v6ldid libastumist ja jalgade
viisimist.
3.3. Pdhe pane peakate nii, et pikad juuksed jiiiiksid peakatte alla.
3.4.Yaata iile ja vajadusel korrasta tdiivahendid, seadmed ja tddkoht.
3.5. Etteniigematute tddtakistuste korral pridrdu kohe t<i<ijuhi poole, tema lraolekul t<idandja
vdi tema esindaja poole.
3.6. Vahetult enne toiduainetega tegelemist pese td<ikohal kiisi, puhasta ktitinealused.

4. T66 AJAL



4.1. T<icitades elektriseadmetega (elektripliit, 'ohi, pann jms.) pead tAitma nende seadmete
kasutamise juhendit.
4.2. Mittekorras elektriseade ltilita vooluv6rgust viilja ja pane silt "Mitte kasutada" ja teata
kohe t<i<i juhile, tema iiraolekul t66andjale vdi tema esindajale.

4.3. Raskuste t6stmisel j?ilgida, et see ei oleks fiiiisiliselt liialt koormav.
V6imaluse konal tdsta raskusi kahekesi.
4.4. Kogu tririaja v?iltel pead hoidma oma t66koha korras, puhtana, pdrand peab olema
pidevalt kuiv.
4.5. Vdttes vdlja kuumast ahjust toitu ei tohi pead ahju kallutada. Kui m6ni toitaine jms. on
kukkunud ahju tagumisse ii?lrde, siis selle vSlja vdtmiseks kasuta mingit pika varrega
tdmmitsat.
4.6. Keedundult, kus toit v6i vesi keeb, ning ndus on kuum aur, kaane maha vdtmisel alusta
tagant serva kergitamisega. Tdstnud tagumise kaane serva 10-15 cm k6rgusele, oota kuni aur
vlljub ja alles siis eemaldakaan ndult.
4.7. Klaasndude ja -esemete pesemisel, t6stmisel vdi paigaldamisel tuleb jiilgida, et need
m6ne mehaanilise toime tagajiirjel ei puruneks.
4.8. Puhastusvahendite kasutamisel kasutada selleks etteniihtud isikukaitsevahendeid.

s. PARAST r66n

5.1. Pese ja pane kdik tdcivahendid selleks etteniihtud kohta.
5.2. Liilita elektriseadmed (pliidid, ahjud jms.) vooluvdrgust valja,lase neil maha jahtuda.
Peale mahajahtumist pese ja puhasta neid nii, et jiirgmine vahetus saab kohe ttiiid alustada.
5.3. Korrasta ja pese t6<jkoht.
5.4. Vaheta tridriided ja jalatsid omade vastu ning pane t66riided ja jalatsid selleks etteniihtud
kohta.
5.5. Ltilita viilja tdtikohal (t6<iruumis) valgustus, sule uksed ja aknad.
5.6. Enne koju minekut informeeri tdrijuhti v6i t66andjat vahetuse ajal tekkinud
t<i<iprobleemidest.

6. ERGONOOMIA

T6od, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis. Igasuguse seisva t66 juures tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole v6i 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 kOveras olekus
kangeks j2i?inud. On vdimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui t<ici k6rgus ei ole digesti valitud.
Tiiiik6rgus on viiga tiihtis tegur. Kui see on eba6igesti valitud, siis keha viisib v?iga
kiiresti. Tdiikdrgus peab olema selline, et tiiiid saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu
6iges ja pingutamata asendis hoides.
T<icid tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii l2ihedal kehale kui v6imalik.
T66d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab
olema vdimalik ulatuda kOikjale oma t<idkohas ilma, et end selleks iileliia venitada v6i
painutada.
Hea istumisasend t?ihendab, et inimene istub sirgelt t6O l?ihedal. T66laud ja -tool peavad
olema konstrueeritud selliselt, et tdcipind oleks peaaegu kiliinarvartega tihel kdrgusel, selg
sirge ja 6lad lOdvestatud asendis.



7. TEGUTSEMINE OnwrrusoHu JA TULEKAHJU KoRRAL

Tiiiitajad peavad t6sise ja lihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele abindud
vastavalt oma teadmistele ja klittesaadavatele tehnilistele vahenditele v6imalike
tagajiirgede viiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole vdimalik kohe
iihendust saada.
Tdsise ja viiltimatu ohu korral peavad tiidtajad tdiikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tdsise ja viiltimatu ohu korral oma tiiiikohalt vdi ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
tiiiitajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine vdi
piiiistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatarna viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja mis pdleb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama piiiistetddtaj a e sitatud ktisimustele ;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning v2ilja liilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja piitistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast j a ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda v6ivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga t<i<itaja peab enne t66le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.

Kdiee olulisem on teeutseda rahulikult ia liibimdeldult.:
- piiiida viilja selgitada kannatanu seisukord
- raske ttiii6nnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbrilll2;
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, v?ilja liilitada elektrivool jne.

Juhul kui trirltajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
vdlja6petatud t66taja v6i kiirabi.

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

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oTCUSATTTI

1. Ttiotervishoiu ja t66ohutuse 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 td<iohutus ja n6uded (RT I 1999, 100, 881)
3. T66vahendi kasutamise tdotervishoiu ja tdoohutuse n6uded (RT I 2000, 4, 30; RT I 2003, 89, 596)



4. T66tajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, gl6)
5. Tuleohutuse iildnduded (RTL 2000,99,1559; RTL 2004,100, 1599)
6. Tddtervishoiu- ja tddohutusalase viilja6ppe ja t6iend6ppe kord (RTL 2000, 136,2157)
7. Raskuste kasitsi teisaldamise tdtitervishoiu ja fridohutuse nouded (RTL 2001, 35, 46g)


