
Df REKTOR (ees-

(ametikoht)

oHUTusJUHENDMEDTTsTTNTOELE Nr. 12-

1. SISSEJUHATUS

K?iesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiiiitajale toimub
plirast tiidtaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist
tiidandja mlliratud piideva isiku poolt
T<i<itaja t[iendjuhendamine konaldatakse alljiirgnevatelt juhtudel :
- uute ttj<itervishoiu ja td<iohutuse juhendite vdi digusaktide kehtestamisel v6i
kehtivate nduete muutumisel;
- tcidkonalduse muutmisel vdi kui tema t<icis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tcidvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tticitaja iimberpaigutamisel teisele tddle v6i tema tddiilesannete olulisel muutumisel;
- kui t6<itaja rikkus t<idohutusndudeid, mis pdhjustas vdi oleks vdinud p6hjustada
tciddnnetuse;
- t6<ide v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu t<i6taja tddlepinguga m?i?iratud tOdde v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i tddtaja ise peab seda vajalikuks;
- kui tddinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab tddandja.
Tiiiitaja sissejuhatav, esma- ja tliendjuhendamine, vf,lja6pe ning t66taja
iseseisvale t66le lubamine registreeritakse sellekohases pflevikus v6i
andmebaasis, kuhu miirgitakse:
- juhendamise vdi viiljadppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu tdiitaja tocile suunati;
- tiiiendjuhendamise p6hjus;
- tci<itajale tutvustatud juhendite ja digusaktide nimetused;
- iseseisvale tcidle lubamise kuupiiev.
T66taja kinnitab juhendamist, viiljadpet ning iseseisvale tdtile lubamist oma
allkirjaga.
Tiidtaia kohustused ia 6ieused.
Tci<itaja on kohustatud:
- osalema ohutu ttitikeskkonna loomisel, j6rgides tOOtervishoiu ja td<iohutuse ndudeid;
- jiirgima tdriandja kehtestatud ttiii- ja puhkeaja korraldust;



- liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama ettentihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid tddkorras;
- tagama vastavalt viiljaoppele ja tddandja antud juhistele, et tema td6 ei ohustaks
tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama tddandjale vdi tema esindajale ja t<icikeskkonnavolinikule
Onnetusjuhtumist vdi selle tekkimise ohust, tdodnnetusest v6i tcidtilesande tiiitmist
taki stavast tervisehiiirest;
- tiiitma t66andja, t<idkeskkonnaspetsialisti, tddtervishoiuarsti, tdciinspektori ja
tiidkeskkonnavoliniku tddtervishoiu- j a t<idohutusalase korralduse.
Tiidtajal on keelatud tiidtada alkoholi-, narkootilises vdi toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab tddtaja vastutust tdcitajate
distsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

Tiiiitajal on 6igus:
- n6uda td<iandjalt tddtervishoiu ja t<idohutuse n6uetele vastavaid tdotingimusi ning
tihis- j a isikukaitsevahendeid;
- saada teavet tddkeskkonna ohuteguritest, tddkeskkonna riskianaltitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest
j a tddinspektori ettekirjutusest ttiOandj ale;
- tdsise, iihvardava v6i viiltimatu dnnetusohu korral peatada t66 ning lahkuda oma
tdokohalt v6i ohtlikult alalt;
- keelduda t6<ist vdi peatada ttiti, mille ttitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute
tervise vdi ei vdimalda tiiita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades sellest viivitamata
t06andj ale vdi tema esindajale j a t<idkeskkonnavolinikule;
- n6uda td<iandjalt arsti otsuse alusel enda tileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele tridle
v6i oma tOotingimuste ajutist kergendamist;
- nduda enda tileviimist sobivale pdevasele t<irile, kui ddajal td6tamine on isikule arsti
otsuse alusel tervise tdttu vastuniiidustatud ning tiitiandjal on v6imalik tdiitajat
vastavale t<idle iile viia;
' saada t66st p6hjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pdtirduda ttidkeskkonnavoliniku, tridkeskkonnan6ukogu liikmete, t66tajate
usaldusisiku ja asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates t66andja poolt
rakendatavad abindud ja antud vahendid eitagatddkeskkonna ohutust.

Tiidtaia tervisekontroll
T66taja tervisekontroll viiakse liibi tddajal ja t66andja kulul.
T66taja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t6<ile asumise esimese kuu
jooksul ning edaspidi tddtervishoiuarsti n?iidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte
harvem kui tiks kord 3 aastajooksul.
Tervisekontrolli ktiigus t?iidab tddtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa
ja kinnitab andmete digsust allkirjaga.
Tdtitervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning t66kohal
t6<itaja tddkeskkonna ja t<idkonaldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vajadusel eriarste.
Tdcitervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu t<ititaja terviseseisundile ning teeb otsuse tddkeskkonna v6i tri<ikorralduse
t66tajale sobivuse kohta.



Tdcitervishoiuarst teeb t66tajale teatavaks tema terviseuuringute hrlemused ja
tervisekontrolli otsuse.

MEDITSIINIoE TO6S VALITSEVAD RISKID

- votmalik on kontakt mitteioniseeruva kiirgusega, mis Hhtub elektrilisest
aparatuurist;
- kemikaalidest tingitud allergiad;
- iilekoormushaigused;
- kontakt ultraviolett kiirgusega;
- AIDS JA B-hepatiit.
- psiihholoogiline stress.

- libastumine voi kukkumine miitirdunud v6i m?irjal pdrandal;
- elektrilciok (kasutatavatelt elektriseadmetelt)
- p6letushaavad kontaktist kuumade pindadega;
- ldikehaavad terariistade kasutamisel.

z. tJI,uN6UDED.

2.1. Td<iiilesannet tohib asuda ttiitma alles siis, kui selleks on teada ohutud t<i6v6tted.
Ohutusn6uete rikkumine v6ib pdhjustada dnnetuse.
2.2.Mitte kasutada tcitiriistu ja seadmeid, mille kiisitsemist ei ole teile dpetatud.
2.3. T<icivahendid, seadmed, tdririistad jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks
tagatud ohutus ja kiieptirasus.
2-4. Td<ikohad peavad olema hiisti valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi
pimestada triritaja silmi.
2.5. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma koosk6las kehtivate
elektriohutuse eeskirj adega.
2.6. Suitsetada tohib ainult selleks eraldatud kohas.
2.7. Elektriaparatuuri tohib kasutada ainult valmistajatehase juhendis niiidatud tddde
tegemiseks.
2.8. Tdtitaja on kohustatud kandma etteniihtud t66riietust ja kasutama
i sikukaitsevahendeid.

3. ENNE T60 ALGUST

3.1. Panna selga etteniihtud eririietus (kittel), jalgamadala kontsaga mugavad jalatsid.
3.2. Veenduda, et on olemas k6ik vajalikud isikukaitsevahendid - kummikindad,
vajadusel n[o- v6i suu-nina kaitse, pdl irnr. Eririietust hoida isiklikest roivastest
eraldi.
3.3. Kontrollida t66koha puhtust ja valgustatust, selle piisavust tehtava t6it
iseloomule.

- kukkumine patsientide transpordil;



3'4' Kontrollida ventilatsioonististeemide konasolekut ja nende t<i6 efektiivsust.
3'5' Kontrollida' et ruumides, kus on eueniihtud desinfektsioon v6i steriliseerimine,
on see teostatud.
3'6' Kontrollida vajalike t66riistade ja seadmete korrasolekut, t66ks vajalike
materjalide olemasolu.
3'7' Kui t66tajal on kiite nahahaigusi on tri6 tegemine reeglina keelatud. Erandjuhul,
kui on tegemist mittenakkusliku vigastusega voiU t<iritada t<-ummitcinnastes.
3.8' Kdik l6ike-, torkevahendid Geiiirid, skalpellid, stistlad jne.) peavad asuma selleks
etteniihtud kohtades (kastides, karpides jne. ).
3.9.. Enne t66 algust peab tdotaja kontrollima kdiki tema tri<iga seosesolevaid
seadmeid, abivahendeid jm. ning veenduma nende korrasolekus. Miti=ekorrasolevatega
j a ohutusn6uetele mittevastavatega on tO<itamine keelatud !
3'10' Enne t66 algust peab td<itaja veenduma olemasolevate sanitaartehniliste
yhelditg (elektri- ja valgustussiisteemid, ventilatsioon jms.) korrasolekus.
On keelatud tdtitamine pimedas vdi puuduliku valgustusega, ventileerimata
tingimustes!
3.11. Pesta ja desinfitseerida kiied.

4. T06 AJAL

4.1. Enne iga patsiendi teenindamist pesta ja desinfitseerida kiied ning desinfitseerida
t6os kasutatavad instrumendid.
4.2.Ydimaliku verega kontakti ja muude kontaktnakkuslike olukordade korral t<i6tada
ainult kummikinnastes.
4.3. olla t6<is tiihelepanelik, mitte tegeleda k6rvaliste asjadega.
4.4. Olla tiihelepanelik, et patsiendi tilevaatuse, uuringu- v6i raviprotseduuride
teostamise ajal ei tekiks traumasid. Kasutada etteniihtud kaitsevahendeidi
4-5- Siistalde ja muude teravate ttidvahenditega iimberkiiimisel olla eriti ettevaatlik, et
mitte vigastada end, patsienti v6i kaastdritajaid.
4.6. Keelatud on ktiia ringi lahtiste l6ike- v6i torkevahenditega, hoida neid kitli taskus.
4.7. N6ud, milles hoitakse desinfitseerivaid aineid, medikamente, piiritust jne.
Sulgeda kindlalt piirast kasutamist.
4.8. Tddtades elektriliste tddvahendite ja seadmetega, veenduda nende vastavust
ekspluateerimiseeskirjade n6uetele. Puuduste leidmisel katkestada kohe t6<i ja teatada
riketest t6<iandjale.
4.9. Elektriaparatuuri ei tohi kasutusel v6tta jiirgmiste puuduste avastamisel:
- pistiku, kaabli v6i selle kaitsevooliku vigastus;
- liiliti ebakindlus;
- riista suitsemine v6i kuumale isolatsioonile iseloomuliku ldhna eritumine;
- ebanormaalne miira, vibratsioon v6i kloppimine;
- kereosade v6i kiiepidemete murdumine v6i pragunemine.
4.10. Seadmete, aparatuuri kasutamisel tuleb taita k6iki seadmete
kasutamisjuhendites antud n6udeid. Seadmeid tuleb hoida l6<ikide, iilekoormuse,
saastumise ja teiste faktorite eest, mis vOiksid seadmeid kahiustada.
4.11. Juhusliku seiskumise (toitepinge kadumine, liikuvdetailide kinnikiilumine jms.)
korral tuleb kasutatavad, seadmed, aparatuur vooluvdrgust viilja ltilitada.
4.12. Seadmete, aparatuuri pistik tuleb vooluv6rgust vllja lfititada jiirgmistel
juhtudel:
- tdciorgani vahetamisel v6i hooldusel, remondil;



- seadme viimisel tihest tridpaigast teise;
- tcidvaheajal;
- tcjri v6i vahetuse ldpetamisel.
4.13. vfiltimaks ohtlikke olukordi ja tddvigastusi on keelatud:
- jiitta vooluvdrku sisseliilitatud aparatuuri jrirelvalveta;
- anda aparatuuri tile teisele tridtajale, kellel pole selle kasutamise 6igust;
- rakendada juhtmete v6i kaablite tdmbepinget v6i riputada neile raslusi;
- iiletada seadme passis lubatud vaheajatatdrireZiimi;
- v6tta seadmetelt maha kaitseseadeldisi vdi triciriista juhtimise abinousid;
- aparatuuri lahtivdtmine ja remontimine ilma eriloata.
4.14. Mitte kasutada lahist tuld.
4.15. J?ilgida hoolikalt, et enda vdi patsiendi riietele ei satuks verd, muid elutegevuse
produkte, medikamente jne.
4.16. sooja vee kasutamisel kontrollida, et see ei oleks liiga kuum.
4.17. Kasutades sterilisatsiooni aparaati pidage meeles:
- enn€ tcioriistade aparaati panekut ja viiljavdtmist tuleb aparaatviilja ltilitada
- vajaliku steriilsusastme saavutamiseks tuleb riistad enne korralikult kuiv atada.
Aparaati ei tohi panna miirgasid esemeid.
4.18. Enne aparaadi puhastamist kontrolli, et aparaat on viilja ltilitatud ja juhe
kontaktist viilj a tdmmatud.
Aparaadi puhastamine alkoholi sisaldavate ainetega on keelatud.
4.19. Yajadusel tdsta, iimber paigutada v6i keerata raskeid patsiente
kaastdcitajaid vdi nende olemasolul kasutada selleks etteniihtud
mehhanisme, abivahendeid.
4.20. T66kohal on einestamine ja sri<imine keelatud. See on
etteniihtud kohas.
4.21. Enne s66mist ja suitsetamist on kohustuslik pesta ja desinfitseerida kiied,
soovitav v6tta seljast eririietus.

5. PARAST r66u

kutsuda appi
spetsiaalseid

lubatud ainult selleks

jms. selleks

olemasolu, et

5.1. Korrasta oma t66koht.
5.2. Panna kasutusel olnud medikamendid, kemikaalid, t66riistad
ettentihtud kohta. Td<iriistad eelnevalt steriliseerida.
5.3. Kontrollida triOvahendite konasolekut ning vajalike materjalide
j iitkata hiiireteta tri6d j iirgmisel t66piieval.
5.4. Eririietus korrastada ja panna selleks etteniihtud kohta.
5.5. Lahkudes kontrolli, et k6ik elektriseadmed on viilja li.ilitatud.
5.6. K6igist ttid juures ilmnenud puudustest informeeri tOriandjat.

6. ERGONOOMIA

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
piistiasendis. Igasuguse seisva t<i6 juures tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole vdi tihele kiiljele, siis tema jala-, selja- ja ka dlalihased pidevalt
pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg oleks
k6veras olekus kangeks jiiiinud. On vdimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui t6d
k6rgus ei ole digesti valitud.



Tcicik6rgus on viiga tiihtis tegur. Kui see on eba6igesti valitud, siis keha viisib viiga
kiiresti. Tdtik6rgus peab olema selline, et t66d r*k. t.hu ilma selga painutamata ja
Slgu 6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tti6d tuleks teha k?ite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui v6imalik.
Tddd, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha
istudes. Peab olema vdimalik ulatuda kdikjale oma t66kohas ilma, .f rnO selleks
tileliia venitada vdi painutada.
Hea istumisasend tiihendab, et inimene istub sirgelt t6d ltihedal. T66laud ja -tool
peavad olema konstrueeritud selliselt, et tdcipina otets peaaegu ktirinarvartega iihel
kdrgusel, selg sirge ja dlad lddvestatud asendii.

7. TEGUTSEMINE oTWNTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

T0iitajad peavad tOsise ja lihvardava dnnetusohu korral v6tma tarvitusele
abindud vastavalt oma teadmistele ja klittesaadavatele tehnilistele vahenditele
v6imalike tagajiirgede vflltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole
v6imalik kohe iihendust saada.
T6sise ja viiltimatu ohu korral peavad tiidtajad tiiiikohalt lahkuma kiirelt ja
ohutult. Tdsise ja vliltimatu ohu korral oma t66kohalt v6i ohtlikult alalt
omavoliliselt lahkunud t66tajat 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 112), kus tulekahju on puhkenud ja
mis p6leb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmisekJ kasutatava
telefoninumbri ning vastama piiiistetdcitaja esitatud ktisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja ltilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja piiiistemeeskonna stindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik vdi objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga tcidtaja peab enne ttidle asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
K6iee olulisem on teeutseda rahulikult ia liibimdeldult.:
- ptitida viilja selgitada kannatanu seisukord

- raske t666nnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbril rl2;
- olemasolevate v6imaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada erektrivool jne.
Juhul kui tclotajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub
selleks viiljadpetatud tOOtaja v6i kiirabi.



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

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD OTCUSEXTTN

l. Tridtervishoiu ja tddohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17,
78; RT 12002,47,297; RT I 2002, 63,387; RT I 2003,20, l20RT 12004,54, 3g9)
2. Tegevusaladele esitatavad td<jtervishoiu tridohutus ja n6uded (RT I 1999, 100, ggl)
3. Toiivahendi kasutamise tii0tervishoiu ja tddohutuse n6uded (RT I 2000,4, 30; RT I
2003,99,596)
4. Tiidtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse tildnduded (RTL 2000,99,1559;RTL 2004, 100, 1599)
6. T00tervishoiu- ja tdtiohutusalase v?iljadppe ja t?iiendOppe kord (RTL 2000, 136,
2rs7)
7. Raskuste klsitsi teisaldamise t0<itervishoiu ja tri<iohutuse nduded (RTL 2001,35,
468)


