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1. SISSAruHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tdiitajale toimub
plirast tiiOtaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise llibiviimist
tdtiandja mliflratud p?ideva isiku poolt.
Tcidtaja ttiiendjuhendamine korraldatakse alljlrenevatelt juhtudel:
- uute tcidtervishoiu ja tddohutuse juhendite vdi digusaktide kehtestamisel vdi
kehtivate n6uete muutumisel;
- t<i<ikorralduse muutmisel vdi kui tema t06s on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tdrivahendite vahetamisel vdi uuendamisel;
- t6titaja iimberpaigutamisel teisele t66le v6i tema tdOiilesannete olulisel muutumisel;
- kui tddtaja rikkus tddohutusndudeid, mis p6hjustas v6i oleks v6inud pOhjustada
tdridnnetuse;
- ttidde vdi tegevuse puhul, mis ei kuulu ttiiitaja torilepinguga miiiiratud t60de v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i td<itaja ise peab seda vajalikuks;
- kui ttidinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab t6<iandja.
T<i<itaja sissejuhatav. esma- ja titiendjuhendamine. vlilja6pe ning tcidtaja iseseisvale
tcidle lubamine registreeritakse sellekohases ptievikus v6i andmebaasis. kuhu
miireitakse:
- juhendamise v6i vtilja6ppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu ttiiitaja ttiOle suunati;
- tiiiendj uhendamise pdhjus;
- tdcitajale tutvustatud juhendite ja digusaktide nimetused;
- iseseisvale tddle lubamise kuupiiev.
Tci<itaja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale t66le lubamist oma
allkidaga.
Tiiiitaia kohustused ia 6isused.
Tdiitaja on kohustatud:
- osalema ohutu td<ikeskkonna loomisel, jiirgides ttiOtervishoiu ja t66ohutuse n6udeid;
- jZirgima t<iciandja kehtestatud tdd- ja puhkeaja korraldust;



- llbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t<i6konas;
- tagama vastavalt viiljadppele ja tdtiandja antud juhistele, et tema t66 ei ohustaks
tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama tcidandjale v6i tema esindajale ja tdcikeskkonnavolinikule
6nnetusjuhtumist v6i selle tekkimise ohust, t066nnetusest v6i tdotilesande tiiitmist
takistavast terviseh?iirest;
- tiiitma t6<iandja, tticikeskkonnaspetsialisti, tddtervishoiuarsti, tddinspektori ja
tcidkeskkonnavoliniku tridtervishoiu- j a t<idohutusalase korralduse.
Tiidtajal on keelatud tdiitada alkoholi-, narkootilises vdi toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab t<i6taja
distsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

vastutust tridtajate

Tiidtajat on 6igus:
- n6uda tti<iandjalt t<jdtervishoiu ja t<iriohutuse nduetele vastavaid tildtingimusi ning
iihis- j a isikukaitsevahendeid;
- saada teavet t<idkeskkonna ohuteguritest, trj<ikeskkonna riskianaltiisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest
ja tci<iinspektori ettekirjutusest tdciandjale;
- t6sise, ?ihvardava vdi viiltimatu dnnetusohu korral peatada t06 ning lahkuda oma
tdrikohalt v6i ohtlikult alalt;
- keelduda t66st vdi peatada tdd, mille tAitmine seab ohtu tema vdi teiste isikute
tervise v6i ei v6imalda t[ita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades sellest viivitamata
tdciandj ale v6i tema esindaj ale j a tdrikeskkonnavolinikule ;
- n6uda tdriandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele tdrjle
v6i oma tiiritingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda tileviimist sobivale p?ievasele tdrile, kui 66ajal tddtamine on isikule arsti
otsuse alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning td<iandjal on v6imalik t66tajat
vastavale ttidle iile viia;
- saada t<i6st pdhjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pdcirduda tddkeskkonnavoliniku, tddkeskkonnandukogu liikmete, ttiritajate
usaldusisiku ja asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates t6tiandja poolt
rakendatavad abin6ud ja antud vahendid eitaga tdOkeskkonna ohutust.

T0iitaia tervisekontroll
Ttriitaja tervisekontroll viiakse l6bi t<i6ajal ja tririandja kulul.
Tdcitaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t66le asumise esimese kuu
jooksul ning edaspidi t<idtervishoiuarsti ndidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte
harvem kui iiks kord 3 aasta jooksul.
Tervisekontrolli ktiigus tiiidab t66taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa
ja kinnitab andmete Oigsust allkirjaga.
T0otervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning ttiOkohal
tridtaja tcidkeskkonna ja tddkorraldusega, mii?irab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vajadusel eriarste.
Td<itervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tdritaja terviseseisundile ning teeb otsuse td<ikeskkonna v6i tddkorralduse
t<idtajale sobivuse kohta.



Ttititervishoiuarst teeb ttt6tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja
tervisekontrolli otsuse.

Z. UT,oNOUDED.

2.l.Pagarina v6ib iseseisvalt tcicitada see, kes on saanud vastava viiljadppe.
2.2. T 66taja peab olema ldbinud meditsiinilise tervisekontrolli.
2.3. Tcidiilesannet tohib asuda t?iitma alles siis, kui selleks on teada ohutud tddv6tted.
Ohutusn6uete rikkumine v6ib pdhjustada 6nnetuse.
2.4.Mitte kasutada t6dvahendeid ega seadmeid, mille k?isitsemist ei ole teile 6petatud.
2.5. Ttiilkoht peab olema ktillaldaselt valgustatud.
2.6. T66ruum ( -koht ) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud
ventilatsioonis0steemiga, mis tagab normidele vastava Ohuvahetuse ja kahjulike
ainete eemaldamise t66tsoonist.
2.7. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma koosk6las kehtivate
elektriohutuse eeskirj adega. Kaitsmete sulavpanused peavad vastama nominaalvoolu
viiiirtustele.
2.8. Tirbtaja peab tundma ohutuid tdilv6tteid, kiiesolevat juhendit ja ettev6tte
t6<isisekorraeeskirj u.
2.9. T66taja on kohustatud kandma etteniihtud t<idriietust ja kasutama etteniihtud
i sikukaitsevahendeid.
2.10. KSiesoleva juhendi n6uete mittetiiitmises siiiidiolev tiiiiline vdetakse
vastutusele seadusega ettenlihtud korras.

3. EI\NE T6ON

3.1. Riietu tciririietesse. Riietus peab olema puhas, vastama hiigieeninduetele.
Tridriideid ei tohi kinnitada n6eltega, taskutes ei tohi hoida haakn6elu, klaas- ega teisi
purunevaid vdi teravaid esemeid.
3.2. Pane jalga madala kontsaga, mugavad jalatsid. Sellega vdldid libastumist ja
jalgade viisimist.
3.3. Piihe pane peakate nii, et pikad juuksed jiiliksid peakatte alla.
3.4.Yaataiile ja vajadusel korrasta ttidvahendid, seadmed ja t66koht.
3.5. Kontrolli vajalike tddvahendite olemasolu ja konasolekut.
3.6. Eemalda tridkohalt k6ik segav ja mittevajalik. Kontrolli, et vahekiiigud oleksid
vabad.
3.7. Veendu, et t66koht ja selle iimbrus on piisavalt valgustatud.
3.8. Mitmekesi t66tamisel kooskOlastada tegevus ja miirguanded.
3.9. Etteniigematute tddtakistuste korral pddrdu kohe tci<i juhi poole, tema ?iraolekul
tdriandja v6i tema esindaja poole.
3.10. Vahetult enne toiduainetega tegelemist pese tdrikohal kiisi, puhasta ktitinealused.
Vajadusel kasuta isikukaitsevahendeid.
3.11. Pea meeles, et t66koht on pidevat tiihelepanu n6udev: kuumaga pOletusoht
(kuum pliit, -rasv, -61i, -vesi, lahtine leek vms.), elektrikahjustuse oht (maandamata-
nullimata elektriseadmed, kahjustatud isolatsiooniga elektrijuhtmed jm.), libisemis- ja
kukkumisoht (miirjast, rasvast libe p6rand, liikumisteed tdkestavad esemed, halvasti
valgustatud tridruum jm.).



4. 166 AJAL

4.1. Tdcitades elektriseadmetega ( elektripliit, ahjud, pannid, vahustid, segajad jms. )
pead tiiitma nende seadmete kasutamise juhendit, millega t66taja peab olema enne
td,d,le asumist tutvunud.
Seadme v6ib sisse liilitada ainult selle korrasolekus veendunult.
4.2. Mittekorras elektriseade liilita vooluv6rgust vitlja ja pane silt "Mitte kasutada"
ja teata kohe t6o juhile, tema iiraolekul t66andjale vdi tema esindajale. Mitte hakata
seda ise remontima!
4.3. Kogu t<idaja viiltel pead hoidma oma tO<ikoha korras, puhtana, p6rand peab olema
pidevalt kuiv.
4.4.T6<itades kuuma ahjuga kasutada kindaid kuumade plaatide ajust vdtmisel ja pead
ei tohi ahju kallutada.
4.5. Keedun6ult, kus aine (Sokolaad vms.) keeb ning n6us on kuum aur, kaane maha
v6tmisele alusta tagant serva kergitamisega. T6stnud tagumise kaane serva l0 - 15 cm
k6rgusele, oota kuni aur viiljub ja alles siis eemalda kaas ndult.
4.6. Seadmete voolujuhtivaid osi (vinnakliilititel, seinakontaktidel jms.) ega
isoleerimata juhtmeid ei tohi puutuda.
4.7.Ewre elektriseadmete puhastamist tuleb veenduda, et vool on neist valja ltilitatud.
4.8. Masinate liikuvaid osi tohib puhastada alles piirast nende t[ielikku seiskumist.
Seadmetele vdi masinatele ei tohi asetada puhastusvahendeid ega muid esemeid.
4.9. Tiititav seade tuleb seisata :
- avarii v6i dnnetusjuhtumi korral;
- kui seade vajab remonti vdi reguleerimist;
- juhtmete, maanduse mittekorrasolekul:
- seadme tiiitmisel v6i selle puhastamisi.
4.10. Keelatud on :
- iseseisvalt seadet remontida. Hooldustdid vdib teha ainult oma kompetentsi ja
kohustuste piires;
- puutuda seadmete voolujuhtivaid v6i liikuvaid, lOikavaid osi kiite v6i
tiidvahenditega;
- sihitult ruumides ringi liikuda ja minna kohtadesse, mis ei ole seotud tri6ga;
- j?itta tci<itavaid seadmeid jlirelvalveta.
4.11. Tiidtades segajaga:
- j?ilgi, et seadmel oleksid olemas ja t66taksid k6ik kaitseseadised, et katla kaan
sulguks tiiielikult. Ilma kaitsete ja kateteta tiidtamine on kategooriliselt keelatud!
Keelatud on kaitseliilitite blokeerimine!
- 6nnetus- v6i h?idaolukordade korral liilita seade viilja kasutades selleks "STOP"-
nuppu.
4.12. T66tades tiikeldaja-timardajaga:
- masina kange tohib t66 ajal kiisitseda ainult kahe kiiega,
sattumist kokkusuruvate osade vahele;
- olla eriti ettevaatlik, jiilgida, et ohtlikesse tsoonidesse ei
kdrvalisi isikuid.

et viiltida s6rmede, k?ite

satuks kaasttidtajaid ega



4-13. Keelatud on eemaldada kaitsekatet muuks otstarbeks kui hooldus ja
remondit66d!
- hooldus- ja remonditdid on lubatud teostada ainult erialaspetsialistidel;
- igasuguste hooldus- ja remondit66de, puhastamise ajaks peab masin olema
vooluvdrgust vtilja ltilitatud. Tuleb kinni pidada kdigist ohutusnduetest kaitsemaks
iseend ja kaastddtajaid vdimalike vigastuste eest;
- jagamispea ja nugade puhastamine ilma selleks etteniihtud kaitsevahenditeta on
keelatud. Kasutada plastnasskraapi. Peale puhastust dlitada noad ja pea toidu6liga.
Mitte kasutada taimseid 6lisid ega rasvu!
4.14. T 66tades rullimismasinal:
- kasutada masinat ainult etteniihtud tddoperatsioonide tiiitmiseks, jAlgides rangelt
kasutus- ja ohutusn6udeid;
- kontrolli elektrisiisteemide korrasolekut. Vigastuste ilmnemisel teata sellest
juhtkonnale, td,ci alustamine vigastatud seadmega on keelatud;
- keelatud on kaitsete, katete omavoliline eemaldamine;
- kaitsekatteid elektriliste liilitite ja liikuvate mehhaaniliste osade pealt tohib
eemaldada ainult professionaalse personali poolt ja nad peavad olema tagasi
paigaldatud enne masina tddrsse lubamist. Masinat on lubatud kasutada ainult
tiiiskomplekteeritud kuj ul ;
- igasuguste hooldus- ja remondittiode, puhastamise ajaks peab masin olema
vooluvOrgust viilja liilitatud. Tuleb kinni pidada kdigist ohutusnduetest kaitsemaks
iseend ja kaasttidtajaid vdimalike vigastuste eest;
- masinat v6ib vooluv6rku ltilitada ainult pistiku abil, igasugused teised tihendused on
keelatud!;
- perioodiliselt tuleb kontrollida, et taigna paiknemise ulatuses ei oleks l6tvunud
kruvisid;
- masinat on keelatud kasutada ilma rullikute kaabitsaid kasutamata;
- keelatud on masina puhastamine vee pihustamise, kdrgsurvepuhastajaga vdi joaga
puhastusmasinatega;
-masina osad, millel toimub taigna tridtlemine ja mille pinnakate on kulunud tuleb

koheselt vdlja ltilitada;
- defektidega kaitseseadeldised peavad olema koheselt vahetatud korralike vastu.
4. I 5. Tiiittades kerkekappide, kiipsetusahj udega :
- kappe, ahjusid tohib kasutada ainult tootja poolt etten6htud protseduurideks.
Ei tohi ktipsetada aineid, mis levitavad plahvafusohtlikke gaase;
- tutvu p6hjalikult tootja kasutusjuhendiga;
- kontrolli ktipsetusaluste (konteinerite ) rataste korrasolekut;
- kontrolli ventilatsioonististeemide, elektri- ja veesiisteemide, manomeetrite
korrasolekut. Kui avastad rikkeid teata sellest kohe ttidde juhile v6i tiiiiandjale.
Rikkis seadmetega tiiii alustamine on keelatud!
- keelatud on siseneda kappi kui p60rlevad ahju osad, raamid vOi konteinerid ei ole
tiiielikult peatunud;
- keelatud on sulgeda ahju ust, kui keegi on ahjus;
- ahjude uste avamisel olla eriti ettevaatlik ja kaitseta ennast ja kaastd<itajaid kuumade
aurude eest. lira l2ihene ohtlikku kauguse enne esimeste aurukoguste vdlja paiskumist
ja hajumist. Hoia end sel ajal eemale;
- ahju uste avamiseks, kuumade detailide (kergitus-, ktipsetusalused, konteinerid,
plaadid jms.) atrjust viilja vdtmiseks kasutada kuumuskindlaid kindaid, jdlgi, et ei
oleks paljaid kehaosi, mis v6ivad kuumade pindadega kokkupuutel saada pdletada
(k?ievaned jms.);



- ahjus sees olles ole eriti ettevaatlik, et mitte saada p6letusi ega vigastusi teravate
ahj uosadega kokkupuutel;
- teosta regulaarselt sinu kompetentsi kuuluvaid seadmete hooldus- ja puhastustdid
etteniihtud tingimustel ja ohutusndudeid jArgides. Hooldus- ja remonditdid, mis
kuuluvad erialaspetsialistide teostamisele on keelatud teostada;
- igasuguste hooldus- ja remonditiidde, puhastamise ajaks peab masin olema
vooluv6rgust viilja liilitatud. Tuleb kinni pidada k6igist ohutusnduetest kaitsemaks
iseend ja kaastddtajaid vdimalike vigastuste eest;
keelatud on ahjude pesemine kdrgsurvepesu kasutades, ahjude sisemine veega
puhastamine;
- kuumi klaasist osasid v6ib puhastada alles seejiirel, kui klaasi temperatuur on
alanenud viihemalt 60oC-ni ;
- kerkekapi terasest osasid tuleb ptihkida, kuivatada spetsiaalsete
puhastusvahenditega, mis ei sisalda alkoholi ja abrasiivseid elemente. Kappi on
keelatud puhastada v eega1,
- ohu- v6i hiidasignaalide puhul liilita seade koheselt viilja kasutades avarii- vdi
stoppliilitit
4.16. Tiidtades leivakiipsetusahjuga:
- ahjuga v6ib tOiitada isik, kes on saanud vastava viiljadppe;
- kontrolli maanduse olemasolu ja kinnitust;
- mitte jiitta vooluv6ru liilitatud ahju jiirelevalveta;
- kasutada kuumakindla isolatsiooniga kindaid;
- ahju puhastamise, hoolduse ja remondi ajaks liilitada see vooluv6rgust viilja;
- elektriaparatuuri hooldust v6ib teha ainult vastavat v?ilja6pet saanud isik.
4.17. Kiilmkirstu kasutamine:
- iirge katke kinni aparaadi ventilatsiooniavasid;
- iirge asetage kuuma toitu kiilmkirstu;
- elektripirni vahetamiseks ja aparaadi puhastamiseks tihendage toitejuhe
seinakontaktist lahti;
- iirge hoidke vedelikke klaasn6udes ktilmkirstus: klaas v6ib puruneda;
- kontrollige maanduse korrasolekut.
4.18, Elektrilise soojaveeboileri kasutamine:
- enne suvalise hooldust<ici alustamist tuleb boiler vooluvdrgust lahutada;
- kontrollige maanduse korrasolekut;
- boilerit ei tohi kunagi ilma veeta termoses pingestada!
4.19. Kdrgel tiiiitamiseks kasutatagu korrasolevat treppredelit v6i redelit, mis on
varustatud libisemist viltivate otsikutega. K6rgel tddtamiseks ei tohi ronida tiinnidele,
kastidele vms. juhuslikele alustele.

5. PARAST TO6D

5.1. Pese vdi puhasta ja pane k6ik ttidvahendid selleks etteniihtud kohta.
5.2. Liilita elektriseadmed vooluvdrgust viilja, lase neil maha jahtuda. Peale
mahajahtumist puhasta neid nii, et jiirgmine vahetus saab kohe tdrid alustada.
5.3. Korrasta ja pese t66koht.
5.4. Liilita viilja t66kohal (t06ruumis) valgustus, sule uksed ja aknad.
5.5. Enne kojuminekut informeeri tdrijuhti vdi t<idandjat vahetuse aja tekkinud
t6dprobleemidest.



6. ERGONOOMIA

T66d, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
ptistiasendis. Igasuguse seisva trici juures tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene
kummardub ettepoole v6i iihele ktiljele, siis tema jala-, selja- ja ka olalihased pidevalt
pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu seig oleks
kdveras olekus kangeks jii6nud. On vdimatu kogu aeg pingeva-balt seista, kui t6<i
kdrgus ei ole Sigesti valitud.
Tiiiikdrgus on viiga tiihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha vflsib
vflga kiiresti. T06k6rgus peab olema selline, et tdiid saaks teha ilma selga
painutamata ja 6lgu 6iges ja pingutamata asendis hoides.
T66d tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui v6imalik.
T60d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha
istudes. Peab olema v6imalik ulatuda kdikjale oma tdokohas ilma, et end selleks
tileliia venitada v6i painutada.
Hea istumisasend t?ihendab, et inimene istub sirgelt ttid liihedal. Tdrilaud ja -tool
peavad olema konstrueeritud selliselt, et t6<ipind oleks peaaegu kiiiinarvartega iihel
k6rgusel, selg sirge ja 6lad lOdvestatud asendis.

7. TEGUTSEMINE oNNTTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tiidtajad peavad tdsise ja flhvardava dnnetusohu korral vdtma tarvitusele
abindud vastavalt oma teadmistele ja kittesaadavatele tehnilistele vahenditele
vdimalike tagaj?irgede vliltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole
vOimalik kohe iihendust saada.
Tdsise ja viiltimatu ohu korral peavad tiiiitajad tdtikohatt lahkuma kiirett ja
ohutult. T6sise ja viltimatu ohu korral oma t60kohalt 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
v6i plilistmine ohustatud alast
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja
mis pdleb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama p?iiistetiititaja esitatud kiisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning vlilja Iiilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja ptiiistemeeskonna stindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik vdi objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekatrju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;



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

8. ESMAABI

andmise juhendiga.

- raske tdddnnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbt'.ll ll2;
- olemasolevate v6imaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada elektrivool jne.
Juhul kui ttiotajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub
selleks vtilj a6petatud tci<itaj a v6i kiirabi.

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

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oTCUSITTTO

l. Tridtervishoiu ja ttitiohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17,
78; RT 12002,47,297; RT I 2002, 63,3t7 RT I 2003,20, l20RT IZ004,54,3gg)
2. Tegevusaladele esitatavad t<idtervishoiu t<ldohutus ja nduded (RT I 1999, 100, ggl)
3. T66vahendi kasutamise ttidtervishoiu ja t0dohutuse nduded (RT I 2000,4, 30; RT I
2003,89,596)
4.T66tajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse tildn6uded (RTL 2000,99,1559; RTL 2004, 100, 1599)
6. Td<itervishoiu- ja t<iOohutusalase viilja6ppe ja tiiiend6ppe kord (RTL 2000, 136,
2rs7)
7. Raskuste kiisitsi teisaldamise td<itervishoiu ja t66ohutuse nduded (RTL 2001, 35,
468)

Iga t66taja peab enne tcidle asumist olema tutvunud esmaabi

- pti0da viilja selgitada kannatanu seisukord


