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1. SISSEJUHATUS

Kiiesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) tdiitajale toimub piirast
tfiiitaja tiiiile vormistamist ja sissejuhatava juhendamise lflbiviimist tiidandja mliiiratud
plideva isiku poolt.
Ttititaja tiiiendjuhendamine konaldatakse alljiirgnevatelt juhtudel :
- uute tddtervishoiu ja t<idohutuse juhendite v6i digusaktide kehtestamisel vdi kehtivate
nduete muutumisel;
- ttidkorralduse muutmisel vdi kui tema tti<is on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi tddvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tcidtaja iimberpaigutamisel teisele tdcile v6i tema tddiilesannete olulisel muutumisel;
- kui tciritaja rikkus td<iohutusndudeid, mis pdtdustas vdi oleks vdinud pdhjustada
tti66nnetuse;
- t66de v6i tegevuse puhul, mis ei kuulu t66taja tddlepinguga mdiiratud tridde v6i
ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i tddtaja ise peab seda vajalikuks;
- kui tridinspektor peab seda vajalikuks.
T?iiendjuhendamise sisu ja mahu m?i?irab tiidandja.
T<i<itaja sissejuhatav. esma- ja tiiiendjuhendamine. viiliaOpe ning tridtaja iseseisvale tdrile
lubamine registreeritakse sellekohases piievikus v6i andmebaasis. kuhu mdrgitakse:
- juhendamise vdi viiljadppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu tdiitaja t<i6le suunati;
- tiiiendjuhendamise p6hjus;
- tci<itajale tutuustatud juhendite ja Oigusaktide nimetused;
- iseseisvale tdcile lubamise kuupiiev.
Tiiritaja kinnitab juhendamist, viiljadpet ning iseseisvale tddle lubamist oma allkirjaga.
Ttiiitaia kohustused ia 6ieused.
Tiititaja on kohustatud :
- osalema ohutu tcidkeskkonna loomisel, jiirgides t6dtervishoiu ja tddohutuse n6udeid;
- jiirgima t66andja kehtestatud tdd- ja puhkeaja konaldust;
- liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale ;
- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid nins hoidma neid tci<ikorras:



- tagama vastavalt viilja6ppele ja td<iandja antud juhistele, et tema td<i ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t06andjale v6i tema esindajale ja tOOkeskkonnavolinikule 6nnetusjuhtumist vdi
selle tekkimise ohust, ttiddnnetusest v6i tdtiiilesande tiiitmist takistavast tervisehtiirest;
- tiitma t66andja, t<iOkeskkonnaspetsialisti, ttiOtervishoiuarsti, tddinspektori ja
tcidkeskkonnavoliniku tddtervishoiu- ja tddohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tiidtada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes v6i
psiihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab t6<itaja vastutust td<itajate distsiplinaarvastutuse
seaduse alusel.

Tiiiitajal on 6igus:
- nduda tiidandjalt tdiitervishoiu ja t66ohutuse nduetele vastavaid tddtingimusi ning tihis- ja
is ikukaitsevahendeid ;
- saada teavet tdrikeskkonna ohuteguritest, t<i<ikeskkonna riskianaltitisi tulemustest,
tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest ja
triciinspektori ettekirjutusest t66andj ale;
- t6sise, 2ihvardava v6i viiltimatu Onnetusohu konal peatada tOii ning lahkuda oma t6iikohalt
v6i ohtlikult alalt;
- keelduda tdrist vdi peatada tdti, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei
vdimalda tiiita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata td<iandjale v6i tema
esindaj ale j a t<idkeskkonnavolinikule;
- nduda tiidandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele tiidle v6i
oma tdritingimuste ajutist kergendamist;
- nduda enda iileviimist sobivale piievasele td,cile, kui <iriajal tridtamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise t6ttu vastundidustatud ning t<idandjal on v6imalik tcidtajat vastavale tddle tile
viia;
- saada t66st p6hjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- ptidrduda tO<ikeskkonnavoliniku, tdrikeskkonnandukogu liikmete, t66tajate usaldusisiku ja
asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates tririandja poolt rakendatavad abindud ja
antud vahendid eitaga tddkeskkonna ohutust.

Tiiiitaia teruisekontroll
Ttiiitaja tervisekontroll viiakse l?ibi tOtiajal ja ttiiiandja kulul.
T66taja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tririle asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi tddtervishoiuarsti ntiidatud ajavahemiku jiirel, kuid miue harvem kui iiks kord 3
aasta jooksul.
Tervisekontrolli keigus tiiidab td0taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja
kinnitab andmete 6igsust allkirjaga.
T<iritervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning ttidkohal tddtaja
tddkeskkonna ja tddkorraldusega, mdArab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.
Tridtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tiidtaja terviseseisundile ning teeb otsuse t0dkeskkonna v6i todkorralduse toiitajale
sobiwse kohta.
Tciritervishoiuarst teeb t06tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli
otsuse.



z. UTTNOUDED

Redelit v6ib kasutada ainult kasutusjuhendis etten?ihtud otstarbel ja viisil.
Redel tuleb paigaldada nii, et see kasutamise ajal seisaks kindlalt. Redel peab seisma tugeval
sobiva suurusega liikumatul alusel nii, et redelipulgad piisiksid horisontaalasendis. Rippredel,
vtilja arvatud nririnedel peab olema kinnitatud nii, et see ei liigu ega kiigu.
Kokkupandava redeli libisemist tuleb takistada redeli tila- vdi alaosa kinnitamisega, libisemist
takistavate vahendite v6i muude lahenduste kasutamisega. Juurdepiiiisuredel peab olema
piisavalt pikk, et ulatuda viihemalt iihe meetri vdna iile juurdepiiiisutasandi, viilja arvatud
juhul, kui redel on statsionaarselt kinnitatud.
Lukustatavat mitmeosalist redelit ja pikendusredelit tuleb kasutada nii, et selle eri osad ei
saaks tiksteise suhtes liikuda. Liikuv redel tuleb enne sellele astumist fikseerida liikumatusse
asendisse. Uksikredeleid ei tohi kokku siduda liimida ega iihendada kruvide ega naelte abil,
vilja arvatud juhul, kui see on kasutusjuhendis ette niihtud.
Redelit tuleb kasutada nii, et t66taja saaks sellest kogu aeg kinni hoida ja sellele kindlalt
toetuda. Redel peab vdimaldama sellest kindlat kinnihoidmist ka siis, kui redelil olles midagi
kantakse.
Redelil seistes ei tohi t6<itada korraga kauem kui 30 minutit ega rohkem kui kolmandiku
ttidpZieva pikkusest. Keelatud on seista kdrgemal kui iilalt kolmandal pulgal v6i astmel.
UtO.lutrut ei tohi redelil t<i6tada kdrgemal kui 5 meetrit aluspinnast

Redeleid kontrollitakse viihemalt iiks kord kuus.
Kontrollimise kohta koostatakse akt, kus registreeritakse kontrollimises osalenud isikud,
kontrollimise aeg ja tulemus ning v6imalikud parandusettepanekud.
Kontrollimisel avastatud puudused tuleb vdimalusel kdrualdada kohe v6i enne
ttiiivahendi kasutuselevOttu,

Teisaldavate redelite kasutamine
2.1. Antud ohutusjuhend kiisitleb teisaldatavate redelitele esitatavaid ndudeid ning nende
redelite kasutamist.
2.2. Liikumine ja td<i redelitel on seotud suure dnnetusjuhtumiriskiga ning suure fiitisilise
koormusega, mis vbib kaasa tuua liigeste, lihaste ning vereringe iilekoormust.
23. Onnetusjuhtumite pdtrjuseks on suurel miiiiral redelite paigutamine valele (niiit. pehmele
vdi libedale) alusele, paigutamine valele kaldele, v6i see, et redelilt teostatavaid tddtilesandeid
tuleks tegelikult teostada tellingutelt, liftilt vdi muult kindlalt platvormilt.
2.4.Kehakoonnuse pdhjuseks on osaliselt see, et t66d peab tegema stabiilsuse ning
kehakasakaalust llihtudes rasketes asendites, osaliselt aga see, et sobivate vaate- ning
ulatusvahemaa saavutamiseks peab t66taja vdtma mitteotstarbekaid asendeid. See koormab
jalgu ning selga.
2.5. Tihtipeale t66tatakse redelilt suure ulatusvahemaaga, nii et kiied on Olgadest k6rgemal,
mis koormab eriti kaelapiirkonda ning 6lgu.
2.6. Pikaaegne td6, mis nduab ptisti seismist viiikestel redeli astmetel, vdib tekitada viisimust
ning valu pahkluudes ja jalgades.
2.7. Puuduv v6imalus jalgade liigutamiseks tdd ajal koormas vereringet. Ka stabiilne t66 v6ib
vereringet koormata.
2.8. Redel on tehniline abivahend, mis on eelkdige mdeldud selleks, et inimesed v6iksid
liikuda iihelt tasandilt teisele, s.t on mdeldud ajutise juurdepiiflsuvdimalusena.
2.9. Redelilt teostatavat tddd tuleb planeerida ning tuleb hinnata, kas t6od saab teha ka
tellingutelt, liftilt v6i muult kindlalt platvormilt.



3. REDELITE LIIGITUS
Kiiesolev ohutusjuhend hdlmab iiksikuid redeleid, mis on valmistatud puust, klaaskiust,
terasest vdi kergmetallist jne., selle all ka jtirgmisi redeli liike:
3.1 Najaredelid:
Jagamatu trepipostiga redelid.
3.2 Harkredelid:
Harkredel koosneb kahest iiksikredelist, mis on siimmeetriliselt iihendatud hingedega tihises
tipupunktis ning paigaldatud A-kujuliselt.
3.3 Treppredelid:
Treppredel on varustatud toestusjalgadega ning lamedate astmetega, mis paiknevad
horisontaalselt, kui trepp on iiles seatud.
3.4 Teleskoopredelid:
Teleskoopredelid koosnevad paralleelsetest iiksikredelite sektsioonidest, mis on kinnitatud
teineteise ktlge juhtsoonte abil, nii et nende pikkust saab muuta.
3.5 Kokkupandavad redelid:
Kokkupandav redel koosneb kahest vdi enamast tiksikredelite sektsioonist, mida saab redeli
kasutamiseks kokku panna ning mida saab taielikult lahti v6tta siiilitamis- v6i
transportimiseks.
3.6 Kombineeritavad redelid:
Kombiredel koosneb kahest Oksikredelist ning teda saab kasutada iiksikredelina, harkredelina
vdi teleskoopredelina. Kahe tiksikredeli laius on v6rdne mdlemas otsas.
3.7. Enne redeli kasutamist tuleb tuwuda redeli kasutamisjuhendiga ning kasutada antud
redelit ainult selleks ette niihtud otstarbel.

4. REDELITE REGULEERIMINE JA PAIGALDUS

4.1. Teisaldatavad redelid peavad olema reguleeritud sellisel viisil, et neid oleks vdimalik
kasutada, t06korda seada ning hooldada nii, et sellest ei tekiks ohtu kasutajale v6i teistele
isikutele.
4.2. Redel peab olema varustatud kasutusjuhendiga ning olema selgelt miirgistatud tootja
informatsiooniga. Vajalikus ulatuses peab kasutusjuhendis olemasolev informatsioon olema
mtirgitud ka redelil. Sellisteks andmeteks v6ib niiit. olla:
- lubatud t66k6rgus
- lubatud koormus
- redeli kalle
- hoiatus ohtliku kasutamisviisi eest
4.3. Kasutusele vdetavad redelid peavad miinimumina vastama DS/INSTA 650 vdi EN 131
n6uetele. Soovitav on osta vaid neid redeleid, millel on selgelt miirgitud, et nad vastavad
nendele ndudmistele.
4.4. Lisavarustus, niiit. katuseharjasangad, konksud ja redelijalad peavad kuuluma samasse
redelisiisteemi v6i olema valmistatud sellisel viisil, mis on silmniihtavalt sobilik
kombineerimiseks.
4.5. Redeleid ei tohi paigutada vetruvale vdi ebastabiilsele alusele, niiit. autole, v6i paigaldada
tellingutele.
4.6. Redeleid v6ib paigaldada vaid horisontaalsele ning piisivale pinnale. Iga redelipost tuleb
hiisti ning tihtemoodi toestada. Kui see ei ole vdimalik, peab kompenseerimiseks iihte
redeliposti turvaliselt pikendama ning vajaduse korral tuleb rakendada eriabindusid nihkumise



vdltimiseks. Vtiiksemate kdrgusvahede kompensatsiooni v6ib teostada, kasutades selleks
iiksikut turvalist alust.
4.T.Pikendusjalga v6ib treppidel teostava t6<i puhul kasutada vaid v[ikestel iihekaldelistel
redelitel ning eeldusel, et redel on selleks m6eldud.
4.8. Uksikredelid, kokkupandavad redelid ning teleskoopredelid peab paigaldama 6ige kalde
all, tavaliselt60-70 kraadi all.
4.9. Seadmeredelid peavad alati olema kindlustatud nihkumise vastu, n?iit. alt kinnitamise abil
v6i sobiva redelijala kasutamise abil.
4.10. Redel, mis seatakse iiles masti vms. najal, peab olema varustatud sobiva
toestusseadmega, juhul kui konstruktsioon ei tee seda tilearuseks.
4.11. Harkredelid peavad olema turvaliselt kindlustatud redelipostide nihkumise vastu kettide
v6i muu sama turvalise abivarustuse abil, mis peavad olema mdlemal pool ning olema
paigutatud u. 113 redelipostide k6rgusest.
4.12. On lubatud kettide paigutamine poole redeliposti kdrgusele, kui redelil on kuni 9 astet.
4.13. Harkredelite tipuosad ei tohi olla teineteise suhtes pinges, et ei tekiks kinnisurumise
ohtu.
4.14. Kombineeritavatel redelitel, mida kasutatakse harkredelitena, peavad olema ketid v6i
mdni muu sama turvaline kindlustus, ning redelijalad.
4.15. Redeleid ei tohi paigutada uste, viiravate vms. ette, kui viimaseid ei ole kinnitatud
avatud v6i suletud asendisse.
4.16. Redeleid mida kasutatakse juurdepii?iSuv6imalusena, peab turvaliselt kinnitama, et nad
oleksid kindlustatud nihkumise ja iimberkukkumise eest. Nad peavad ulatuma viihemalt 1,0
meetrit iile j uurdepiiiisukoha.
4.17. Redelite 6ige kasutamine hoiab iira kukkumis6nnetused. Redelid peavad alati olema
kindlustatud nihkumise vastu.
4.18. Redelitel v6ib transportida vaid kergekaalulisi esemeid.

5. T06 REDELITEL

S.1. Uksikuid redeleid vbib kasutada vaid liihemaajaliseks tridks. Mitmekiilgse pikemaajalise
tdd puhul, mida teostatakse vahelduvalt redelilt ja piisivalt aluselt (p6rand, maapind jms.),
v6ib redeleid siiski kasutada, kui redelite kasutusaeg kokku ei Oleta kolmandikku antud isiku
piievasest t66ajast.
5.2. Uksikperiood, mille vtiltel t66tatakse redelilt, ei tohi iiletada 30 min. Seejiirel tuleb t6itd
katkestada ning vdib iile minna m6nele teisele t6<ile, mis ei koorma samal viisil, mis on ntiit.
dtinaamilisemat liiki.
5.3. Kui t66d teostatakse redelilt, peab redeli paigutust muutma vastavalt tddk?iigule, nii et
tddobjektini ulatumiseks ei ole vajalik suuremat vahemaad, kui tiks kiiepikkus.
5.4. Redelitel t66tamisel peavad tiidtajal jalas olema sobivad jalatsid pehme libisemiskindla
tallaga. Jalats peab kindlalt jalas piisima.
Redelitel tridtamisel ei tohi seista redeli iilemisele otsale liihemal, kui iilalt kolmandal astmel.
5.5. Ara unusta kinnitust, kui redel on pikem kui 5 m.
5.6. Seda ttiiipi redelite kasutamisel peab olema piisav valik eri pikkusega redeleid, et tdritada
erinevatel k6rgustel.
5.7. Isik, kes vastutab nende t<idde eest, mille tegemiseks kasutatakse tiksikuid redeleid, peab
jiilgima redelite kohaletoomisel t06kohta, et redelid oleksid sobivad antud tci6 teostamiseks.
Lisaks tuleb teha kindlaks, kas redel on klttsaamise hetkeks iile kontrollitud ning korras, s.t
ilma vigade ja puudusteta, ning samuti korrektselt hooldatud.



5.8. Ttidtajaid tuleb instrueerida piisaval mdiiral redeli 6ige kasutamise suhtes. Harlaedeleid ei
tohi kasutada samamoodi, nagu tavalisi iiksikredeleid, kui nad ei ole selleks m6eldud.
5.9. Redelil v6ib konaga viibida vaid iiks inimene. Harkredelil siiski iiks inimene kummalsi
poolel.
5.10. Uksikredelitel ei tohi kanda esemeid, kui need esemed pole kergekaalulised ning
kergestikiisitsetavad.
5.11. T<icivahendid peavad olema kerged ja kergestikiisitsetavad ning nendega peab saama
td,citada, kasutades selleks iihte kiitt.
5.12. Tavaliselt ei tohi redelitelt teostada t66d suuremal kdrgusel kui 5,0 meetrit, m66tes seda
vahemaad aluselt selle astmeni, mille peal seistakse. Eriolukordades on siiski lubatud teostada
kerget t6<id ka suuremal kOrgusel, niiit. vahetada lambi pirn.
5.13. Seoses aknapesemistdddega on lubatud akna pesemine suurematel k6rgustel nendes
kohtades, kus tehniliselt jalv6i majanduslikult ei ole v6imalik teostada seda mdnelt teiselt
sobivalt tehniliselt abivahendilt.
5.14. Redeleid v6ib kasutada vaid vastavuses nende konstruktsioonilise eesmiirgiga.
Uksikredeleid ei tohi kokku siduda, kokku liimida, iihendada kruvide vOi naeltJabil, kui nad
ei ole selleks miiiiratud.
5.15. Metallredeleid ja redelitalades vabalt paikneva metalltugevusega puuredeleid ei tohi
kasutada kohtades, kus on kokkupuuteoht pingestatud elektrijuhtmete ning osadega.

6. REDELITE SIiILITAMINE JA HOOLDAMINE

6.1. Uksikuid kasutuses mitteolevaid redeleid peab siiilitama nii, et nad ei alluks
mittevajalikele mdjudele, n[it. ilmastiku mdjudele, suurele kuumusele, ning alati vastavalt
tootja juhtnd<iridele.
6.2. Kahjustatud ning defektseid redeleid kasutada ei tohi. Redeleid peab parandama turvalisel
ning kompetentsel viisil vastavalt tarnij a j uhtnOciridele.
6.3. Puuredeleid (v.a v?ilimine talapool) ei tohi viirvida, vaid neid tuleb t<icidelda liibipaistva
lakiga, liibipaistva viirvi vdi muu sarnasega.

7. ERGONOOMIA

Igasuguse seisva t66 juures tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene kummardub ettepoole
v6i tihele 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 jdiinud.
On v6imatu kogu aeg pingevabalt seista, kui tOO k6rgus ei ole 6igesti valitud.
Ttiiikdrgus on v6ga tlihtis tegur. Kui see on ebadigesti valitud, siis keha vf,sib viiga
kiiresti. Tiiiikdrgus peab olema selline, et tOtid saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu
6iges ja pingutamata asendis hoides.
Tdtid tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui v6imalik.
Peab olema vdimalik ulatuda kdikjale oma t66kohas ilma, et end selleks iileliia venitada v6i
painutada.

8. TEGUTSEMINE oNNNTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Ttidtajad peavad t6sise ja flhvardava Onnetusohu korral v6tma tarvitusele abindud
vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele vdimalike



tagaj?irgede viiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole vOimalik kohe
iihendust saada.
T6sise ja vflltimatu ohu korral peavad tiidtajad tdiikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
T6sise ja viiltimatu ohu korral oma tiiiikohalt v6i 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
piiSistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil 1 l2), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama piiiistet<i<itaja esitatud ktisimustele;
- 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 tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- vdimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda v6ivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).

9. ESMAABI

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

Kdise olulisem on teeutseda rahulikult ia libim6eldult:
- piitida viilja selgitada kannatanu seisukord;
- raske tdridnnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbril 112;
- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi;
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada elektrivool jne.
Juhul kui tridtajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub selleks
viilja6petatud td<ltaja vdi kiirabi.

NB! Eba6igete esmaabi vdtete kasutamine vdib kannatanu seisundit veelgi raskendada.

10. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD oTCUSATTTN

1. Td<itervishoiu ja tri<iohutuse 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, I 20RT I 2004, 54, 389)
2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu t66ohutus ja nduded (RT I 1999, 100, 881)
3. Td<ivahendi kasutamise tddtervishoiu ja t66ohutuse nduded (RT I 2000, 4, 30; RT I 2003,
89,596)
4. Tci<itajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816)
5. Tuleohutuse iildnduded (RTL 2000,99, 1559; RTL 2004, 100, 1599)
6. Tdtitervishoiu- ja tciciohutusalase viilja6ppe ja tiiienddppe kord (RTL 2000, 136,2157)
7. Raskuste k[sitsi teisaldamise t<idtervishoiu ja tridohutuse nduded (RTL 2001,35, 468)


