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1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tOiitajale toimub plirast
tiiiitaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise l?ibiviimist tiidandja mlflratud
plideva isiku poolt.
T<i<itaja tiiiendjuhendamine konaldatakse alljiirgevatelt juhtudel:
- uute tdcitervishoiu ja t66ohutuse juhendite vdi digusaktide kehtestamisel vdi kehtivate
nduete muutumisel;
- tridkonalduse muutmisel v6i kui tema t<ids on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi t<icivahendite vahetamisel vdi uuendamisel;
- t66taja iirnberpaigutamisel teisele tiitile vdi tema tirdiilesannete olulisel muutumisel;
- kui t66taja rikkus tddohutusn6udeid, mis p6hjustas vdi oleks vdinud p6hjustada
t<i<i6nnetuse;
- todde v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu titdtaja tdtilepinguga mljrdratud t6ode vdi
ametikohustuste hulka:
- kui struktuuriiiksuse juht v6i t66taja ise peab seda vajalikuks;
- kui tddinspektor peab seda vajalikuks.
Tfliendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab t6<iandja.
Tri<itaja sissejuhatav" esma- ja tdiendjuhendamine" viiljadpe nine t66taja iseseisvale t6dle
lubamine registreeritakse sellekohases piievikus vdi andmebaasis. kuhu miireitakse:
- juhendamise v6i vtiljadppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu t66taja t66le suunati;
- tiiiendjuhendamise pdhjus;
- t6dtajale tutvustatud juhendite ja Oigusaktide nimetused;
- iseseisvale t66le lubamise kuupiiev.
Tcidtaja kinnitab juhendamist, vdljadpet ning iseseisvale tdtile lubamist oma allkirjaga.
Ttiiitaia kohustused ia 6isused.
Tdcitaj a on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, jiirgides tddtervishoiu ja tcidohutuse ndudeid;
- jiirgima t<i<iandja kehtestatud tdti- ja puhkeaja korraldust;
- ltibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama etten?ihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid tddkorras;



- tagama vastavalt viiljadppele ja t66andja antud juhistele, et tema triO ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama tOtiandjale vdi tema esindajale ja tcidkeskkonnavolinikule dnnetusjuhtumist v6i
selle tekkimise ohust, t<iridnnetusest v6i t<i<itilesande taitmist takistavast tervisehairest;
- t6itma t06andja, tdiikeskkonnaspetsialisti, tdOtervishoiuarsti, tdciinspektori ja
ttidkeskkonnavoliniku tddtervishoiu- ja tddohutusalase konalduse.
Tdiitajal on keelatud tdiitada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab t6<itaja vastutust t<idtajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tii0taial on 6ieus:
- nduda tdtiandjalt tridtervishoiu ja tdriohutuse nduetele vastavaid trldtingimusi ning iihis- ja
isikukaitsevahendeid;
- saada teavet ttidkeskkonna ohuteguritest, tddkeskkonna riskianaltiiisi tulemustest,
tervisekahjustuste vtiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest ja
tdriinspektori ettekirj utusest t<i6andj ale ;
- t6sise, iihvardava vdi viiltimatu dnnetusohu korral peatada tdd ning lahkuda oma t<i<ikohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda tddst vdi peatada tdd, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei
vdimalda tiiita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata t66andjale v6i tema
esindajale ja t6iikeskkonnavolinikule;
- nduda tdriandjalt arsti otsuse alusel enda tileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele t<i6le v6i
oma tti<itingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale plevasele t06le, kui iidajal tdritamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastun?iidustatud ning t<idandjal on v6imalik tOritajat vastavale t66le iile
viia;
- saada tiiOst p6hjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pcidrduda tcirikeskkonnavoliniku, tddkeskkonnan6ukogu liikmete, tdtitajate usaldusisiku ja
asukohajiirgse t<idinspektori poole, kui tema arvates tdriandja poolt rakendatavad abindud ja
antud vahendid eitaga tddkeskkorura ohutust.

Tiiiitai a tervisekontroll
Tddtaja tervisekontroll viiakse Hbi t66ajal ja tridandja kulul.
T<ititaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t66le asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi td<itervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte hanrem kui iiks kord 3
aastajooksul.
Tervisekontrolli kiiigus tiiidab t0dtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete digsust allkirjaga.
Tdritervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning t66kohal t66taja
ttiOkeskkonna ja tOOkorraldusega, m?iiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
Tcidtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu ttiotaja tenriseseisundile ning teeb otsuse tOtikeskkonna vbi tdOkorralduse tOdtajale
sobiwse kohta.
Ttidtervishoiuarst teeb t66tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



MAJAHOIDJA TOOS VALITSEV{) OHUD

Onnetusjuhtumid ja traumad:
- kukkumine kdrgusest;
- kukkumine samal tasapinnal (ebatasasused, talvel jiiii- ja lumekoristustddd jne);
- elektriSokk, kontaktist vooluga;
- l6ikehaavad (erinevate tddvahendite kasutamisel);
- kontakt puhastusvahendites sisalduvate kemikaalidega.

Tegurid. mis vdivad p6hiustada kutsehaisusi:
- majahoidja td<i v6ib olla fiitisilist pingutust ndudev, mis vdib pdhjustada traumasid, valusid
seljas ja klites ning muid iilekoormushaigusi;
- kroonilised kiilmetushaigused.

Z. UI,nNOUDED

2.1. Tdttiilesannet tohib asuda tiiitma alles siis, kui selleks on teada ohutud tddvdtted.
Ohutusn6uete rikkumine v6ib p6hjustada 6nnetuse.
2.2. Mitte kasutada ttioriistu ega seadmeid, mille klsitsemist ei ole teile dpetatud.
2.3. T6<ivahendid, seadmed, m66teriistad, t6<iriistad, kasi-t66riistad, jms. peavad olema
paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja kiiepiirasus.
2.4. Maryates ohutuseeskirjade rikkumist teiste t<i<itajate poolt v6i ohtu lEhedalolijaile, peab
t66taja viivitamatult v6tnna tarvitusele abin6ud ohutuse

3. ENNE T66O

3. 1. Tuleb riietuda etteniihtud tiiOriietesse.
3.2. Tritjvahendid peavad olema korras.
3.3. T6<ikoht peab olema konalikult valgustatud.
3.4. Kdikidest avastatud puudustest tuleb teatada t0iil6igu juhile.

4. TOO AJAL

4.1. Haljasalal liikudes ja tddtades tuleb komistamise viiltimiseks tiihele panna viiljaulatuvaid
kive, puujuuri ja muid ebatasasusi.
4.2. Teravaid tddriistu tuleb enese ja teiste juhusliku vigastamise vAltimiseks kanda v6i
vedada kastis v6i kotis.
4.3. Selliseid seadmeid v6i tdOriistu, millega td<itamist pole dpetatud kasutada ei tohi.
4.4. T66riistu ei tohi jafia maha lebama ega asetada puu vdi seina najale, need tuleb parura
ohutusse kohta.
4.5. Riisudes rehaga ei tohi liikata reha enese ees vdi rehavart vastu k6htu toetada. Rehavarre
suund peab olema kiiljelt m66duv.
4.6. Labidaga kaevates peab jalavajutus olema tugev ja kindel, nii et jalg ei libiseks ega saaks
vigastada vastu labida serva.
4.7. Puulehti, prahti vdi mulda tuleb laadida autole ktiljelt. T66tajad peavad olema tiksteisest
ohutus kauguses ja iiksteist jiilgima, et mitte kedagi vigastada.
4.8. Voolikuga kastes peab j6lgima, et ei pritsitaks mfiaks mdddujaid v6i sdidukeid.



4.9. Voolik peab olema terve, kinnituskohad vett mitte liibilaskvad, neil ei tohi olla teravaid,
klambri- v6i traadiotsi. voolikul ei tohi ola volte ega keerdumisi.
4.10. Raskusi t6stes olla tiihelepanelik, et end mitte vigastada.
4.11. Puisteliiv ei tohi olla tdcikohast kaugemal kui:
50 m - kdsitsi kandmise puhul,
150 m - kelguga vedamise konal.
4.12. Lund tohib loopida kuni 3 m kaugusele v6i kuni 2 m kdrgusele.
4.13. Praht ja jeizitmed tuleb panna selleks ette ntihtud konteineritesse v6i kohtadesse.
4.14. Redelil tticitades ei tohi vahemaa jalgealuse pulga ja redeli tilaotsa vahel olla viiiksem
kui I m.
4.15. Kui t66tatakse redelil inimeste vdi s6idukite tiikumise piirkonnas, peab redeli juures
olema valve.
4.16. Soiduteel tuleb triritada n[oga vastu sOidukite liikumise suunda.
4.17. Kui katel on kriimustusi v6i haavu, ei tohi teha tdrid, kus tuleb mulla v6i kompostiga
vahetult kokku puutuda.
4.18. Kasutades kemikaale sisaldavaid puhastusvahendeid
i sikukaitsevahendeid.

5. PIiRAST ToOD

5.1. Korjata kokku tdiivahendid, puhastada ning viia selleks ma?iratud kohta.
5.2.Yaadata tile tdcipiirkond ja veenduda,et k6ik on korras.
5.3. Koikidest t<iriajal m?irgatud korratustest tuleb teatadatd<ildigu juhile.

6. ERGONOOMIA

tuleb kasutada

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis, n?iiteks mingit kindlat tiiiipi t66vahendi juhtimine. Igasuguse seisva td<i juures
tuleks valtida painutatud selga. Kui inimene kummardub ettepoole vdi iihele kiiljele, siis tema
jala-, selja- jaka dlalihased pidevalt pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta
seljas valu, just nagu selg oleks kdveras olekus kangeks jii6nud. On v6imatu kogu aeg
pingevabalt seista, kui tti<i k6rgus ei ole Oigesti valitud.
Tdiikdrgus on viga tSihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha vfisib vliga
kiiresti. T00kdrgus peab olema selline, et t00d saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu
6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tdtid tuleks teha k?ite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui v6imalik.
T66d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab
olema vdimalik ulatuda k6ikjale oma t66kohas ilma, et end selleks tileliia venitada v6i
painutada.
Hea istumisasend t?ihendab, et inimene istub sirgelt tdd l?ihedal. Tcidlaud ja -tool peavad
olema konstrueeritud selliselt, et t66pind oleks peaaegu kiiiinarvartega iihel kdrgusel, selg
sirge ja 6lad l6dvestatud asendis.

7. TEGUTSEMINE oXNTTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tdiitajad peavad tdsise ja Sihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele abin6ud
vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele vdimalike



tagajiirgede v$iltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole v6imalik kohe
iihendust saada.
Tosise ja viiltimatu ohu korral peavad t66tajad tiiiikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
Tosise ja v?iltimatu ohu korral oma t60kohali v6i ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
tiititajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6ipiiiistmine ohustatud alast.

- teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil112),kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama piitistetddtaja esitatud kilsimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut:
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja piiiistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib
avastanud isik v6i objekti valdajaesindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;

tulekahju

- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga t6<itaja peab enne t<i6le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.

- raske tcicidnnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbil ll2;
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, v?ilja ltilitada elektrivool jne.
Juhul kui ttidtajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
v aljailpetatud tcicitaj a vdi kiirabi.

NB! Bba6igete esmaabi vdtete kasutamine vdib kannatanu seisundit veelgi raskendada.

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oTCUSATTTN

1.T<idtervishoiujatddohutuseseadus(RTI1999,60,616;2000,55,362;2001,17,79)
2. Tegevusaladele esitatavad t0titervishoiu t66ohutus ja nouded (RT I 1999, 100, 881)
3. Tcidvahendi kasutamise t<idtervishoiu ja ttidohutuse nduded (RT I 2000, 4, 30)
4. Tddtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse tildn6uded (RTL 2000,99,lS59)
6. Tdtitervishoiu- ja tddohutusalase v?iljadppe ja tiiiend6ppe kord (RTL 2000, 136,2157)
7. Raskuste kasitsi teisaldamise tridtervishoiu ja tdciohutuse nduded (RTL 2A01,35,468)

on I t i
- piitida viilja selgitada kannatanu seisukord


