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r. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutuustamine (esmajuhendamine) tiiiitajale toimub piirast
tdiitaja t60le vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist tdiiandja miiiratud
pideva isiku poolt.
Tridtaja tiiiendjuhendamine konaldatakse alUiirgnevatelt juhtudel:
- uute tdiitervishoiu ja tririohutuse juhendite v6i 6igusaktide kehtestamisel vdi kehtivate
nduete muutumisel;
- tdrikonalduse muutmisel v6i kui tema tdds on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tridvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tddtaja iimberpaigutamisel teisele tcidle v6i tema tddtilesannete olulisel muutumisel;
- kui tdcitaja rikkus t66ohutusn6udeid, mis pdhjustas v6i oleks vdinud pdhjustada
tciridnnetuse;
- t66de v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu tii<itaja tridlepinguga m?iiiratud td<ide vdi
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i tddtaja ise peab seda vajalikuks;
- kui t<idinspektor peab seda vajalikuks.
Tliendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab tddandja.
Ttiotaja sissejuhatav. esma- ja tiiiendjuhendamine. viiljadpe ning t66taja iseseisvale t6ole
lubamine registreeritakse sellekohases pdevikus v6i andmebaasis. kuhu miireitakse:
- juhendamise vdi vdljaOppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatavaja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu t66taja tcidle suunati;
- tiiiendjuhendamise p6hjus;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja Oigusaktide nimetused;
- iseseisvale t0iile lubamise kuupiiev.
T66taja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale t6<ile lubamist oma allkirjaga.

Tdiitaia kohustused ia 6igused.
Tdritaja on kohustatud:
- osalema ohutu td<ikeskkonna loomisel, j?irgides t<idtervishoiu ja t66ohutuse n6udeid;
- jiirgima tdriandja kehtestatud t66- ja puhkeaja korraldust;
- llbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;



- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t60korras;
- tagama vastavalt viilja6ppele ja ttiOandja antud juhistele, et tema tdO ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama tddandjale v6i tema esindajale ja t<i<ikeskkonnavolinikule Onnetusjuhtumist v6i
selle tekkimise ohust, ttiddnnetusest v6i tddiilesande tiiitmist takistavast tervisehdirest;
- tiiitma t<i6andja, tdrikeskkonnaspetsialisti, tOOtervishoiuarsti, tdOinspektori ja
tOOkeskkonnavoliniku tOOtervishoiu- ja tridohutusalase korralduse.
Tiidtajal on keelatud tiidtada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusnduete rikkumise korral kannab t66taja vastutust t66tajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Ttititaial on 6ieus:
- n6uda t<iciandjalt tdritervishoiu ja t<idohutuse n6uetele vastavaid tOtitingimusi ning iihis- ja
i sikukaitsevahendeid ;
- saada teavet t<idkeskkonna ohuteguritest, tri<ikeskkonna riskianaltitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest ja
t<i<ii nspektori ettekirj utusest tdriandj ale ;
- t6sise, iihvardava v6i viiltimatu 6nnetusohu korral peatada tdri ning lahkuda oma tddkohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda t06st v6i peatada t<i<i, mille tiiitmine seab ohtu tema vdi teiste isikute tervise v6i ei
vdimalda tAita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata t6iiandjale v6i tema
esindaj ale j a t<itikeskkonnavolinikule;
- n6uda tiiiiandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele t06le v6i
oma t<idtingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda tileviimist sobivale piievasele tdcile, kui ririajal ttiritamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning tdriandjal on vdimalik ttititajat vastavale t66le iile
viia;
- saada tdrist p6hjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vhbariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- p66rduda tri<ikeskkonnavoliniku, td<ikeskkonnandukogu liikmete, t66tajate usaldusisiku ja

asukohajiirgse tdOinspektori poole, kui tema arvates tdiiandja poolt rakendatavad abin6ud ja

antud vahendid ei taga tiidkeskkonna ohutust.

Tiibtaia tervisekontroll
Tdcitaja tervisekontroll viiakse l?ibi t06ajal ja tddandja kulul.
Tddtaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga ttidle asumise esimese kuu jooksul

ning edaspidi tOOtervishoiuarsti n[idatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte harvem kui iiks kord 3
aastajooksul.
Tervisekontrolli kiiigus tiiidab tcidtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja

kinnitab andmete bigsust allkirjaga.
Tddtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning t66kohal tOOtaja
t<iokeskkonna ja tOdkorraldusega, miiiirab vajalikud tenriseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
T<jdtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tdtitaja terviseseisundile ning teeb otsuse tdiikeskkonna v6i tiitikorralduse tiiOtajale
sobiwse kohta.
Ttiotervishoiuarst teeb tddtajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



LAOTOoS VALITSEVAD OHUI)

6nnetusjuhtumid ja traumad:
- kukkumine kOrgusest (materjali ladustamisel jne.)
- kukkumine samal tasapinnal raskeid esemeid transportides ja t6stes;
- elektrisokk, kontaktist vooluga;
- ldikehaavad (erinevate instrumentide kasutamisel).

Teeurid. mis vdivad pdhiustada kutsehaisusi:
- laohoidja tdd on fiiiisilist pingutust n6udev, mis v6ib pdhjustada traumasid, valusid seljas ja
kiites ning muid tilekoormushaigusi;

Z. UT,uNOUDED

2.1. Tdd0lesannet tohib asuda tiiitma alles siis, kui selleks on teada ohutud toiiv6tted.
Ohutusnduete rikkumine v6ib p6hjustada Onnetuse.
2.2. Laottitile lubatakse viihemalt 18 aasta vanuseid isikuid, kes on saanud vastava
ettevalmistuse.
2.3. Tdcikohad peavad olema h2isti valgustatud, kolrtvalgustuse lambid ei tohi pimestada
tdtitaja silmi.
2.4. Utd-;a kohwalgustites vdib kasutada vaid sellise v6imsusega h66glampe, millele
valgustid on arvestatud.
2.5. Td<iruum (koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud
ventilatsioonististeemiga, mis tagab normidele vastava 6huvahetuse ja kahjulike ainete
eemaldamise tddtsoonist.
2.6. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskdlas kehtivate elektriohutuse
eskirjadega.
2.7.Laohoidja peab tundma ohutuid t66vdtteid, kiiesolevat juhendit ja ettevOtte tddsisekorra
eeskirju.
2.8. Laohoidja on kohustatud kandma ettentihtud tddriietust ja vajadusel kasutama
isikukaitsevahendeid.
2.9. T66taja peab tegema ainult seda tddd, mis talle on filesandeks tehtud ja mille ohutuid
t66v6tteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pdtirduda tddlOigu juhataja poole selgituse
saamiseks.
2.10. Tddkohale kdrvalisi isikuid lubada ei tohi.
2.11. Mitrgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste tiidtajate poolt v6i ohtu liihedalolijaile, peab
t66taja viivitamatult vdtma tarvitusele abindud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust
teatama tii6l6igu juhataj ale.
2.l2.Kui tridtajal tuleb tddtada t6steseadmetega, peab tal olema vastav kvalifikatsioon ja teda
tuleb j uhendada vastava ohutusjuhendi j ?irgi.
2.13. Koormate peale- ja mahalaadimine, teisaldamine ja virnastamine peab toimuma
spetsiaalselt m?iiiratud, t66de ohutuse eest vastutava isiku jiirelevalvel.
2.14. K6iki tdsteseadmeid (kraanad, telferid, tungrauad, auto- ja elektrilaadurid jne.) ja
abivahendeid (trossid, ktiied jne.) tohib kasutada piirast katsetamist (t6steproovi), kusjuures
neil peab olema asjaomane miirgis (lipik). Miirgistamata v6i katsetustiihtaja iiletanud
t6steseadmete ning abivahendite kasutamine on keelatud.
2.15. Tdstetava lasti kaal koos taglasega ja taaraga ei tohi iiletada tdstuki piirtdstejdudu.
2.16. Kaubat6stukeid ja -kraanasid ei tohi kasutada inimeste t6stmiseks.



2.17. Tdstuki tiidtamise aial ei tohi juht ise seista ega lubada teistelgi seista tilestdstetud lasti
all (tdstuki tOritsoonis).
2.18. Kandmistee peab olema vaba, tasane ja vdimalikult liihike, eesliikujast iirgu ptititagu
mdriduda, et juhuslikult kukkunud ese kedagi ei vigastaks.
2.19. Laadijate teele ei tohi materjale maha panna, ei tohi tdkestada juurdep?iiise
tuletdrjevahenditele, elektrikilpidele. Materjalid tuleb ladustada ainult selleks etteniihtud
kohtadesse.
2.20. Mehaaniliste vahenditega tohivad t<i6tada ainult vastava ettevalmistuse saanud isikud,
kes oskavad neid vahendeid kiisitseda.

3. TERVISERISKID RASKUSTE KASITSI TEISALDAMISEL

3.1. Tiititaja terviseriski vlihendamiseks peab tdiiandja rakendama j?irgmisi abindusid:
I ) varustama t<i6taj a sobivate tehniliste abivahenditega;
2) vdimalusel vbhendama teisaldatava raskuse massi;
3) tagama teisaldustddks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
4) tagama ohutuks teisaldustddks piisava vaba ruumi nii tOtitamiskohal kui ka liikumisteedel;
5) liihendama raskuse kandmisteed;
6) ltihendama teisaldustdd kestust, sealhulgas n?igema ette sobivad puhkepausid;
7) korraldama tdtt selliselt, et t66taja saaks teisaldustridd vaheldada fiiiisiliselt
mittekoormavate tdritilesannete tditmisega;
8) andma tOritajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustddga kaasneb vigastusoht.
3.2. Ohutegurid, mis vdivad p6hjustada terviseriski
Raskus v6ib p6hjustada terviseriski, kui see:
1) on liiga suure massiga vdi m66tmetelt kogukas;
2) on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
3) on ebastabiilne vdi selle sisu vdib liikuda;
4) oma kuju v6i konsistentsi t6ttu vdib ttititajat vigastada, eriti kokkupdrkel teise esemega.
Teisaldust6ii vdib pdhjustada terviseriski, kui:
1) ndutav fliiisiline pingutus on liiga suur;
2) seda saab teha ainult iilakeha priOrates;
3) sellega v6ib kaasneda raskuse iikiline liikuma hakkamine;
4) seda tehakse ebakindla vdi ebamugava kehaasendiga.
3.3. Tiiiitingimused v6ivad p6hjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustdilks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
2) p6rand on ebatasane v6i libe, pdhjustades kukkumisohtu;
3) teisaldustri<id tuleb teha erinevatel p6randa- vdi tddtasapindadel;
4) jalgealune on ebaptisiv;
5) dhutemperatuur vdi -niiskus ei ole teisaldust<itiks sobiv v6i puudub vajalik ventilatsioon.
3.4. Teisaldust0ti korraldus vdib p6hjustada terviseriski, kui:
l) teisaldustdd on liiga sagedane vdi pikaajaline, p6hjustades suurt koormust eelkdige
selgroole;
2) teisaldustddd tehakse istudes;
3) puhke- v6i taastusaeg on liiga ltihike;
4) raskuse tdstmine-langetamine toimub ebamugavas kdrguses, nt dlavridtmest kdrgemale vdi
allpool pdlvede k6rgust, vdi ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;
5) raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha vdi kui kandmise vahemaa on liiga pikk;
6) tcidprotsessist johtuvatel tehnilistel pdhjustel ei saa tddtaja oma t<iritempot muuta;



7) tiiltaja kannab ebasobivat riietust, jalandusid vdi kui tema muu varustus ei sobi
teisaldustddks.
3.5. Ttiiitaja isikust tulenevad omadused vdivad pdhjustada terviseriski, kui:
l) ta on fiiiisiliselt n6rk konkreetse tilesande tiiitmiseks;
2) tal puudub ohutuks teisaldustddks vajalik viilja6pe.

4. ENNE T66D

4.1. Seada korda tridriietus. Yaadata iile t<idkoht.
4.2. Y eenduda tddkoha piisavas valgustatuses.
4.3. Panna valmist tddks vajaminevad tdiivahendid.

5. T06 AJAL

5.1. Laos peavad materjalid ja seadmed olema paigutatud nii, et neid oleks kerge leida, iile
vaadata, kontrollida ja viilja anda, et materjalivirnade ja riiulite vahelistes liibikiiikudes oleks
tddtaj atele raskuste kandmisel vaba lZibipiiZis.
5.2. Riiulite kasutamisel on vaja tiiita jiirgmisi eeskirju:
- riiuleid ei tohi iile koormata;
- kaubad tuleb riiulitele paigutada iihtlaselt, vastavalt nende kandev6imele.
5.3. Laos on keelatud suitsetada.
5.4. On keelatud:
- kanda kaupa seljas, sdltumata nende massist;
- seista r66paid v6i kaldteid m66da mahaveeretatava kauba ees vdi pealeveeretatava kauba
taga.
5.5. Vedelikku sisaldavattaarat vdib vedada (teisaldada) ainult eripakendis. Klaastaara tuleb
asetada piisti (kork i.ilespoole).
5.6. Hoiuruumi ja ladudesse paigutatavad kaubakastid laotakse kindlalt piisivatesse
virnadesse.
5.7. Kaubakastide iimbelpaigutamisel tuleb kiite vigastamise vtiltimiseks iga kast enne tile
vaadata. Viiljaulatuvad naelad ja plekiribade otsad tuleb kinni ltiiia.
5.8. Kaste ja teisi materjale tohib ladudesse paigutada nii, et p6hiliibikiiigu laius oleks piisav
sisetranspordi ja tiidtaja liikumiseks.
5.9. Materjale, detaile ega tooteid ei tohi ladustada konatult. Lasti mahapanekul tuleb
veenduda, kas see asetub digesti ja piisivalt.
5.10. Kastide jm. taara avamiseks kasutada selleks etteniihtud t66vahendeid.
5.11. Kemikaalide vdi tolmsete materjalidega t66tamisel tuleb kanda kaitsekindaid, -prille ja

hingami steede kaitsevahendeid.
5.12. Kaupa tohib maha v6tta ainult vimade v6i hunnikute pealt. Kaubakasti mahavdtmisel
virna otsast on tri<i juhtija kohustatud enne veenduma, kas kdrvalseisev last piisib kindlalt ja ei
kuku timber.
5.13. Keelatud on hoida metalli korratult hunnikutes ja sorteerimata.



5.14. Metalltooteid (polte, mutreid, seibe, kruvisid jms.) hoida ruumides viiikestes kastides
riiulitele v6i kasti paigutatult. Kui need saabusid konalikus pakendis, lubatakse neid hoida ka
pakituna.

6. PARAST To6D

6.1. Korrastada t6<ikoht.
6.2.Panna kasutusel olnud tdcivahendid selleks etteniihtud kohta.
6.3. Pesta k?ied ja niigu sooja veega.

7. ERGONOOMIA

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis, niiiteks mingit kindlat ttiiipi ttidvahendi juhtimine. Igasuguse seisva t66 juures
tuleks vflltida painutatud selga. Kui inimene kummardub ettepoole vdi iihele kiiljele, siis tema
jala-, selja- ja ka 6lalihased 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 tO<i k6rgus ei ole digesti valitud.
T6iikdrgus on v?iga tiihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha viisib viiga
kiiresti. Tiiiikdrgus peab olema selline, et tiiiid saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu
6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tdcid tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui v6imalik.
TOdd, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab
olema v6imalik ulatuda k6i(ale oma t6'0kohas ilma, et end selleks iileliia venitada v6i
painutada.
Hea istumisasend tiihendab, et inimene istub sirgelt t66 liihedal. Tdrilaud ja -tool peavad
olema konstrueeritud selliselt, et t6<!pind oleks peaaegu kiitinarvartega iihel kdrgusel, selg
sirge ja 6lad lddvestatud asendis.

8. TEGUTSEMINE oWNBTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tiiiitajad peavad tdsise ja ?ihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele abinOud
vastavalt oma teadmistele ja klttesaadavatele tehnilistele vahenditele v6imalike
tagajSirgede vSiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole v6imalik kohe
fihendust saada.
TSsise ja vliltimatu ohu korral peavad tiidtajad tdiikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tdsise ja vf,ltimatu ohu korral oma tdiikohalt vdi ohtlikutt alalt omavotiliselt lahkunud
tOiitajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i
pf, iistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hliirekeskusele (telefonil I l2), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama pii?istetdtitaja esitatud kiisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut;



- vOimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja p?iEstemeeskonna stindmuskohale saabumisel
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused,
elektriseadmed jms).

informeerib tulekahju

ohtlikud kemikaalid.

9. ESMAABI

Iga td<itaja peab enne t<i6le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
K0ise olulisem on teeutseda rahulikult ia lfibim6eldult.:
- ptiiida viilja selgitada kannatanu seisukord
- raske td66nnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbnl lt2:.
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, v?ilja liilitada elektrivool jne.
Juhul kui tci<itajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
viilja6petatud t66taja v6i kiirabi.

NB! Ebadigete esmaabi v6tete kasutamine v6ib kannatanu seisundit veelgi raskendada.

10. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oIGUSAKTID

1. Tcicitervishoiu ja tdtiohutuse 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, l20RT 12004, 54,389)
2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu t66ohutus ja n6uded (RT I 1999,100, 881)
3. T66vahendi kasutamise t<i<itervishoiu ja tdriohutuse nduded (RT I 2000, 4, 30; RT I 2003,
89,596)
4. T<idtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse iildn6uded (RTL 2000,99,1559; RTL 2004, 100, 1599)
6. Tddtervishoiu- ja tddohutusalase vtiljadppe ja t?iienddppe kord (RTL 2000, 136,2157)
7. Raskuste k?isitsi teisaldamise tridtervishoiu ja tciciohutuse n6uded (RTL 2001,35,468)


