
KINMTAN:

OHUTUSJUHEND RASKUSTE KJiSITSI TEISALDAMISEL NT. T{

1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tiidtajale toimub
pflrast ttiOtaja tiitile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise liibiviimist
tiiiiandja mii3iratud pfldeva isiku poolt.
Tcidtaja t?iiendjuhendamine konaldatakse allj?irgnevatelt juhtudel :
- uute tdotervishoiu ja tddohutuse juhendite vdi Oigusaktide kehtestamisel v6i
kehtivate nduete muutumisel;
- tdtikonalduse muutmisel vdi kui tema t6cis on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi tddvahendite vahetamisel vdi uuendamisel;
- tcidtaja iimberpaigutamisel teisele tddle vdi tema td<itilesannete olulisel muutumisel;
- kui tdritaja rikkus tddohutusndudeid, mis pdhjustas vdi oleks vdinud pdhjustada
t<idOnnetuse;
- t<i6de v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu ttidtaja tddlepinguga miiiiratud toiide v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht vdi t66taja ise peab seda vajalikuks;
- kui t<iciinspektor peab seda vajalikuks.
Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu miiiirab tdriandja.
T<icitaja sissejuhatav, esma- ja tiiiendjuhendamine, viiljadpe ning tddtaja iseseisvale
t66le lubamine registreeritakse sellekohases pievikus v6i andmebaasis, kuhu
mlrgitakse:
- juhendamise vdi viilja6ppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning ameq
- struktuuritiksus, kuhu t66taja t<irile suunati;
- tliendjuhendamise pdhjus;
- t<iotajale tutvustatud juhendite ja digusaktide nimetused;
- iseseisvale t<i6le lubamise kuupiiev.
Tdcitaja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale tri<ile lubamist oma
allkirjaga.

Tiiiitaia kohustused ia 6igused.
Tiidtaja on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, jiirgides t<idtervishoiu ja tridohutuse n6udeid;
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- jiirgima tcidandja kehtestatud tci<i- ja puhkeaja korraldust;
- lZibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud konale;
- kasutama etten?ihfud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid tddkorras;
- tagama vastavalt vdljadppele ja tciriandja antud juhistele, et tema t<i6 ei ohustaks
tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t06andjale v6i tema esindajale ja t<idkeskkonnavolinikule
6nnetusjuhtumist v6i selle tekkimise ohust, t6d6nnetusest v6i t<id0lesande taitmist
takistavast tervisehliirest;
- tiiitma t66andja, td<ikeskkonnaspetsialisti, tcidtervishoiuarsti, tdciinspektori ja
tdcikeskkonnavoliniku tddtervishoiu- ja tddohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tOOtada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral
distsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

kannab t66taja vastutust t<i<itajate

Tiiiitajal on 6igus:
- n6uda t<iciandjalt td<itervishoiu ja tddohutuse nduetele vastavaid tddtingimusi ning
iihis- j a isikukaitsevahendeid;
- saada teavet tri<ikeskkonna ohuteguritest, tcidkeskkonna riskianaliitsi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abin6udest, tervisekontrolli tulemustest
j a ttroinspektori ettekirj utusest t66andj ale ;
- tdsise, ?ihvardava v6i viiltimatu 6nnetusohu korral peatada tci6 ning lahkuda oma
tciokohalt v6i ohtlikult alalt:
- keelduda tdtist vdi peatada t6o, mille taitmine seab ohtu tema vdi teiste isikute
tervise v6i ei v6imalda tiiita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata
t60andj ale v6i tema esindaj ale j a tddkeskkonnavolinikule ;
- n6uda tdtiandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele t6<ile
vdi oma tddtingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale piievasele t<i6le, kui ciciajal triiitamine on isikule arsti
otsuse alusel tervise t6ttu vastuniiidustatud ning tiltiandjal on v6imalik tdittajat
vastavale tdtile iile viia;
- saada t6<ist pdhjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- p66rduda td<ikeskkonnavoliniku, td<ikeskkonnandukogu liikmete, tddtajate
usaldusisiku ja asukohajiirgse td<iinspektori poole, kui tema arvates t66andja poolt
rakendatavad abindud ja antud vahendid eitaga ttidkeskkonna ohutust.

Tiidtai a tervisekontroll

Tcidtaja tervisekontroll viiakse liibi tdciajal ja t66andja kulul.
Tricitaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tddle asumise esimese kuu
jooksul ning edaspidi tOtrtervishoiuarsti nlidatud ajavahemiku j[rel, kuid mitte
harvem kui tiks kord 3 aastajooksul.
Tervisekontrolli kiiigus tiiidab tddtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa
ja kinnitab andmete Oigsust allkirjaga.
Tddtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning tcidkohal
t<icitaja t<icikeskkonna ja tcicikonaldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vaiadusel eriarste.



Tridtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu ttitltaja terviseseisundile ning teeb otsuse todkeskkonna vdi tOOkonalduse
t<iritaj ale sobivuse kohta.
Tci6tervishoiuarst teeb tridtajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja

tervisekontrolli otsuse.
z. tilnNOuDED

2.1. Tciriiilesannet tohib asuda t?iitma alles siis, kui selleks on teada ohutud tdovdtted.

Ohutusn6uete rikkumine v6ib pdhjustada 6nnetuse.
2.2. Tttitkohad peavad olema hiisti valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi

pimestada t66taja silmi.
2.3. T66ruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud

ventilatsioonisiisteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava dhuvahetuse ja

kahjulike ainete eemaldamise t6<itsoonist.
2.4. T66taja peab tundma ohutuid tOovdtteid, kEesolevat juhendit ja ettevdtte

t66sisekorraeeskirj u.
2.5. Tii<itaja kohustatud kandma etteniihtud totiriietust ja vajadusel kasutama

i sikukaitsevahendeid.
2.6. Tci<itaja peab tegema ainult seda t66d, mis talle on iilesandeks tehtud ja mille

ohutuid ttrOuOtt ia ta-tunneb. Kahtluse korral tuleb ptitirduda tiliildigu juhataja poole

selgituse saamiseks.
2.7. T66kohale k6rvalisi isikuid lubada ei tohi.
2.8. Miirgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste to<itajate poolt vdi ohtu lfiedalolijaile,

peab tiiitaja viivitamatult vdtma tarvitusele abindud ohutuse kindlustamiseks ning

j uhtunust teatama t6ol6igu juhatajale.

i.q. f.,i t6<itajal tuleb tottida tosteseadmetega, peab tal olema vastav kvalifikatsioon

ja teda tuleb juhendada vastava ohutusjuhendi jiirgi.

i.10. Koormate peale- ja mahalaadimine, teisaldamine ja virnastamine peab toimuma

spetsiaalselt mii[ratud, t66de ohutuse eest vastutava isiku jiirelevalvel'

2.12. K6rki t6steseadmeid (kraanad, telferid, tungrauad, auto- ja elektrilaadurid jne.)

ja abivahendeid (trossid, ktiied jne.) tohib kasutada plirast katsetamist (tdsteproovi),
"kusjuures 

neil peab olema asjaomane m?irgis (lipik). M?irgistamata v6i katsetustiihtaja

tileianud tOstesiadmete ning abivahendite kasutamine on keelatud.

2.13. Tostetava lasti taat koos taglasega ja taaraga ei tohi iiletada tostuki

piirtdstEOudu.
i.U. fauUat6stukeid ja -kraanasid ei tohi kasutada inimeste t6stmiseks'

2.15. T6stuki t<iritamise ajal ei tohi juht ise seista ega lubada teistelgi seista

Olestdstetud lasti all (t6stuki t66tsoonis).
2.16. Kandmistee piab olema vaba, tasane ja vdimalikult liihike, eesliikujast lrgu

piiiitagu mridduda, et juhuslikult kukkunud ese kedagi ei vigastaks.

Z.n.1oo ajal tuleb kinni pidada oigest toitumise, ttiii- ja puhkeaja reZiimist.

2.18. TERVISERISKIn naSTUSTE KTiSITSI TEISALDAMISEL

2.18.1. Tiiiitaja terviseriski viihendamiseks peab tiiiiandja rakendama jflrgmisi

abinOusid:
1) varustama t66taja sobivate tehniliste abivahenditega;
2) vdimalusel v?ihendama teisaldatava raskuse massi;

3j tagamateisaldust6dks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;

4) tigama ohutuks teisaldustodks piisava vaba ruumi nii t<lotamiskohal kui ka

liikumisteedel;
5) liihendama raskuse kandmisteed;



6) liihendama teisaldustod kestust, sealhulgas niigema ette sobivad puhkepausid;

7) konaldama t<i<i selliselt, et t66taja saaks teisaldustddd vaheldada fiiiisiliselt

mittekoormavate tddtilesannete tiiitmisega;
8) andma tddtajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustdtiga kaasneb vigastusoht.

2.18.2. Ohutegurid, mis v6ivad pOhjustada terviseriski
Raskus v6ib p6hjustada terviseriski, kui see:
l) on liiga suure massiga v6i m66tmetelt kogukas;
2) on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
3) on ebastabiilne vdi selle sisu v6ib liikuda;
4j oma kuju v6i konsistentsi t6ttu v6ib ttt0tajat vigastada, eriti kokkupSrkel teise

esemega.
Tei saldustdti vdib p6hj ustada terviseriski, kui :
l) n6utav fliiisiline pingutus on liiga suur;
2) seda saab teha ainult Olakeha p66rates;
3) sellega v6ib kaasneda raskuse iikiline liikuma hakkamine;
4) seda tehakse ebakindla v6i ebamugava kehaasendiga.
2. 18.3. T0iitingimused vdivad p6hjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustooks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
2) p6rand on ebatasane v6i libe, p6hjustades kukkumisohtu;
3) teisaldustood tuleb teha erinevatel pdranda- v6i ttidtasapindadel;
4) jalgealune on ebapiisiv;
5) 6hutemperatuur v6i -niiskus ei ole teisaldustOtiks sobiv v6i puudub vajalik

ventilatsioon.
2.18.4. Teisaldustiid korraldus v6ib pohjustada terviseriski, kui:

1) teisaldustcid on liiga sagedane v6i pikaajaline, pdhjustades suurt koormust eelk6ige

selgroole;
2) teisaldustddd tehakse istudes;
3) puhke- v6i taastusaeg on liiga ltrhike;
4) raskuse t6stmine-langetamine toimub ebamugavas kdrguses, nt 6lav<i<itmest

k6rgemale v6i allpool pdlvede k6rgust, v6i ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;

5) raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha v6i kui kandmise vahemaa on liiga

pikk;
6) t<idprotsessist johtuvatel tehnilistel pohjustel ei saa tdtitaja oma tddtempot muuta;

1 tOtiia3a kannab ebasobivat riietust, jalan6usid vdi kui tema muu varustus ei sobi

teisaldustti6ks.
2.18.5. Tiiiitaja isikust tulenevad omadused vdivad p6hjustada terviseriski, kui:

l) ta on ftitisiliselt n6rk konkreetse iilesande tiiitmiseks;
2) tal puudub ohutuks teisaldust<i<iks vajalik viilja6pe.

3. ENNE T66O

3.1. Seada korda t<itiriietus. Yaadata iile t6<ikoht.
3.2. Panna valmist tO<iks vajaminevad tddvahendid.
3.3. Alustades t66d, panna kAtte t66kindad.

4. T66 AJAL



4.1. Kasutatavad materjalid ja seadmed olema paigutatud nii, et neid oleks kerge

leida, iile vaadata, kontrollida ja vdlja anda, et materjalivirnade ja riiulite vahelistes

liibikiiikudes oleks t<i6taj atele raskuste kandmisel vaba ltibipiifls.
4.2. Riiulite kasutamisel on vaja tiiita jiirgmisi eeskirju:
- riiuleid ei tohi tile koormata;
- materjalid tuleb riiulitele paigutada iihtlaselt, pidada kinni antud riiuli ttiiibile

lubatud koormustest.
4.3. Laos on keelatud suitsetada.
4.4. On keelatud:
- kanda vaate seljas, s6ltumata nende massist;
- seista rdcipe vdi kaldteid md6da mahaveeretatava kauba ees vdi pealeveeretatava

kauba taga;
- veeretada laste rdhtpinnal iiiirtest ltikates.
4.5. Vedelikku sisaldavat taarat vdib vedada (teisaldada) ainult eripakendis.
Klaastaara tuleb asetada piisti (kork tilespoole).
4.6. Hoiuruumi ja ladudesse paigutatavad kaubakastid laotakse kindlalt piisivatesse

vimadesse. Kitsitsi laadimisel on suurim virna kdrgus 3 m, mehhanismide kasutamisel

6m.
4.T.Kaubakastide iimberpaigutamisel tuleb kiite vigastamise viiltimiseks iga kast enne
iile vaadata. Viiljaulatuvad naelad ja plekiribade otsad tuleb kinni liitia.
4.8. Laste ja teisi materjale tohib kinnistesse ladudesse paigutada nii, et pdhiliibikaigu

laius oleks viihemalt 3 - 3,5 m.
4.9. Materjale, detaile ega tooteid ei tohi ladustada korratult. Lasti mahapanekul tuleb
veenduda, kas see asetub 6igesti ja piisivalt.
4.11. Kastide jm. taara avamiseks kasutada selleks etteneihtud tdtiriistu (vahendeid),

t6mmitsaid, tange. Kasti avamiseks ei ole lubatud kasutada peitleid jms.

4.12. Kemikaalide v6i tolmsete materjalidega t66tamisel tuleb kanda gaasimaski,

respiraatorit ja kaitseprille.
4.13. Kivid, plaadid v6i pikad esemed tuleb ladustada lapiti, tellised virna, kusjuures

materjalidele peab vabalt juurde piidsema. Kivi- v6i plaadivima k6rgus ei tohi Oletada

1m, tellistel25 rida.
4.l4.Keelatud on hoida metalli korratult hunnikutes ja sorteerimata.
4.15. Metalltooteid (polte, mutreid, seibe, kruvisid jms.) hoida ruumides viiikestes

kastides riiulitele vdi kasti paigutatult. Kui need saabusid korralikus pakendis,

lubatakse neid hoida ka pakituna.
4.16. Laste tohib maha vdtta ainult vimade vdi hunnikute pealt. Kaubakasti
mahavdtmisel vima otsast on t66 juhtrja kohustatud enne veenduma, kas kdrvalseisev
last piisib kindlalt ja ei kuku iimber.

5. PARAST TOOD

5.1. Korrastada t66koht.
5.2. Panna kasutusel olnud t66riistad selleks etteniihtud kohta.
5.3. Pesta kiied ja niigu sooja veega.

6. ERGONOOMIA



TdOd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti
ptistiasendis. 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
k6veras olekus kangeks jtiiinud. On vdimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui t66
kdrgus ei ole digesti valitud.
Tiiiikdrgus on vflga tiihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha viisib

viiga kiiresti. Tiitik6rgus peab olema selline, et tiiOd saaks teha ilma selga
painutamata ja 6lgu 6iges ja pingutamata asendis hoides.
T<i<id tuleks teha k?ite loomuliku asendi iuures, nii liihedal kehale kui vdimalik.

7. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Tutekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine
v6i p?iSistmine 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 andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama piiiistetddtaj a esitatud ktisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning vdlja ltilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut;
- v6imaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja paiistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik vdi objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast j a ulatusest;
- v6imalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga toritaja peab enne tridle asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.

K6ise olulisem on teeutseda rahulikult ia liibimdeldult.:
- piitida vtilja selgitada kannatanu seisukord

- raske ttio6nnetuse puhul helistada koheselt h?idaabinumbril 112;
- olemasolevate v6imaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, vilja ltilitada elektrivool jne.

Juhul kui tOcttajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub
selleks vlljadpetatud tO<itaja v6i kiirabi.

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

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD OIGUSAKTID

l. T<i6tervishoiu ja tcidohutuse seadus (RT I 1999, 60,616;2000, 55, 362:'2001,17, 78; RT I
2002,47,297;RT12002,63,387; RT I 2003,20, l20RT 12004,54' 389)



2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu t<jdohutus ja nduded (RT I 1999, I 00, 881 )
3. T66vahendi kasutamise tOOtervishoiu ja tOOohutuse n6uded (RT I 2000,4, 30; RT 12003,
89, 596)
4.T66tajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, 816)
5. Tuleohutuse iildnduded (RTL 2000,99,1559; RTL 2004,100,1599)
6. T00tervishoiu- ja tOOohutusalase vdlja6ppe ja tliiend6ppe kord (RTL 2000, 136,2157)
7. Raskuste kiisitsi teisaldamise t0Otervishoiu ja t60ohutuse nduded (RTL 2001, 35, 468)


