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OHUTUSJUHEND VALVURILE Nr. 2rO "

1. SISSEJUHATUS

Kfl esoleva ohutusj uhend i tutvustamine (esmaj u hendamine) tiiiitaj ale toimub pirast

tiiiitaja t66le vormistamist ja sissejuhatava juhendamise l?ibiviimist t66andja

mliiiratud piideva isiku Poolt.
nek

- uute tdd,tervishoiu ja t66ohutuse juhendite v6i 6igusaktide kehtestamiselvdi kehtivate

nduete muutumisel;
- tddkorralduse muutmisel v6i kui tema t66s on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia v6i tddvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- t6iitaja timberpaigutamisel teisele ttidle v6i tema tddiilesannete olulisel muutumisel;
- hi lOOtaju iiLtur tddohutusndudeid, mis p6hjustas v6i oleks vdinud p6hjustada

too6nnetuse;
- t6dde vdi tegevuse puhul, mis ei kuulu t66taja tddlepinguga mfllratud tcidde vdi

ametikohustuste hulka;
- kui struktuuriiiksuse juht v6i t66taja ise peab seda vajalikuks;
- kui tdoinspektor peab seda vajalikuks.

- juhendamise v6i v?iljadppe kuup?iev ja kestus;
- juhendatava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuriiiksus, kuhu t66taja t66le suunati;
- tiiiendj uhendamise pdhj us;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja 6igusaktide nimetused;
- iseseisvale t66le lubamise kuupiiev.
T66taja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale t66le lubamist oma allkirjaga.

T66taia kohustused ia 6ieused.

Tiiiendjuhendamise sisu ja mahu mii?irab tdciandja.



Tiiiitaja on kohustatud:
- osalema ohutu t0iikeskkonna loomisel, jiirgides tOdtervishoiu ja tOtiohutuse ndudeid;
- jiirgima tcidandja kehtestatud tirii- ja puhkeaja korraldust;
- I 6bima tervi sekontrol li vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama ettentihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t<!6korras;
- tagama vastavalt viiljadppele ja tiitiandja antud juhistele, et tema t66 ei ohustaks tema

enda ega teiste eluja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama tiidandjale vdi tema esindajale ja tdOkeskkonnavolinikule
6nnetusjuhtumist vdi selle tekkimise ohust, tdcidnnetusest v6i t060lesande teitmist

takistav ast terv isehlirest;
- tiiitma tddandja, tddkeskkonnaspetsialisti, t66tervishoiuarsti, t66inspektori ja

t66keskkonnavoliniku t66tervishoiu- ja tdiiohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tdiitada alkoholi-, narkootilises vdi toksilises joobes v6i

pstihhotroopse aine olulise mdju all.
Ohutusnduete rikkumise korral kannab tdtitaja vastutust tdiitajate distsiplinaarvastutuse

seaduse alusel.

Tiidtajal on 6igus:
- n6uda t6dandjalt t66tervishoiu ja t66ohutuse nduetele vastavaid tddtingimusi ning iihis-
ja isikukaitsevahendeid;
- saada teavet t$<ikeskkonna ohuteguritest, tdtikeskkonna riskianaliiiisi tulemustest,

tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest ja

tddinspektori ettekirjutusest tiidandjale;
- t6siie, iihvardava v6i viiltimatu dnnetusohu korral peatada t66 ning lahkuda oma

t<iiikohalt v6i ohtlikult alalt;
- keelduda td<ist v6i peatada 166, mille tiiitmine seab ohtu

v6i ei vdimalda tiiita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades
v6i tema esindaj al e j a tddkeskkonnavo I inikule ;
- n6uda t66andjalt arsti otsuse alusel enda uleviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele t66le

vdi oma tiidtingimuste ajutist kergendamist;
- n6uda enda iileviimist sobivale piievasele tddle, kui 66ajal t66tamine on isikule arsti

otsuse alusel tervise tdttu vastuniiidustatud ning t66,andjal on vdimalik tOOtajat vastavale

t66le iile viia;
- saada t6iist p6hjustatud tervisekahjustuse eest htivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse

kehtestatud korrale;
- priiirduda td<ikeskkonnavoliniku, tddkeskkonnan6ukogu liikmete, ttidtajate

usaliusisiku ja asukohajiirgse tddinspektori poole, kui tema arvates t60andja poolt

rakendatavad abin6ud ja antud vahendid ei taga tiiiikeskkonna ohutust.

Tiiiitaia tervisekontroll
Tcidtaja tervisekontroll viiakse Hbi t66ajal ja t66andja kulul.
Tiidtaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tddle asumise esimese kuu

jooksul ning edaspidi tOiitervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku jlrel, kuid mitte harvem

kui iiks kord 3 aasta jooksul.
T.*ipt 

"t."tli 
kiiigus tiiidab t66taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja

kinnitab andmete 6igsust allkirjaga.

tema v6i teiste isikute tervise
sellest viivitamata t66andjale



Tddtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning tiidkohal
t66taja tddkeskkonna ja tdcikorraldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vajadusel eriarste.
T66tervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab

hinnangu tddtaja terviseseisundile ning teeb otsuse tddkeskkonna v6i tddkorralduse
t60tajale sobivuse kohta.
T66tervishoiuarst teeb tdOtajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja

tervisekontrolli otsuse.

z. UIONOUDED

2.1. Valvurina v6ib tiiOtada isik, kes on saanud titttks n6utava viilja6ppe.

2.2. Y alvrur on kohustatud:
| ) t6kestama p[6su valvatavale objektile isikutel, kes piiiiavad sinna siseneda vastava

loata v6i seadusliku aluseta;
2) kinni pidama isikuid, kes ebaseaduslikult tungivad vdi on tunginud valvatavale

objektile vdi viibivad seal vastava loata v6i seadusliku aluseta;

3) kinni pidama isikuid, kes oma kiiitumisega ohustavad valveobjekti turvalisust v6i

segavad valvurit tema iilesannete tiiitmisel.
2.j. Valvur on kohustatud teadma ja tiiitma valvatava objekti tuleohutuse n6udeid ning

oskama tegutseda p6lengu v6i avarii korral.
2.4. Valvesoleku ajal on tal 6igus nduda ka teistelt isikutelt tuleohutusnduetest

kinnipidamist. Ta .i tohi lubada puhkepiievadel, riigipiihadel ja teistel t66dest vabadel

periofdidel viibida valvataval objektil isikutel, kellel puudub selleks p?ideva isiku luba.

1.5. Juhul, kui valvuril on kehtiva korra jiirgi lubatud kanda relva v6i mdnda erivahendit,

peab tal kaasas olema ka ndutav luba. Ta vdib relva, erivahendit kasutada ainult juhtudel,

millised on s6testatud vastavates dokumentides ja mida ta peab tundma ning tiiitma.

2.6. Turvat66taja peab teadma vdimalikke ohtlikke ja kahjulikke mdjureid,

ohuolukorrast v6i 6nnetusest teatamise viisi, ohu korral tegutsema dnnetust ennetavalt.

2.7. Tuwat66taja peab teadma p?iiiste- ja abivahendite asukohta ning oskama neid

kasutada.

3. ENNE TOOO

3.1. Veenduda , et valvatava objekti viiljapiidsud ja uksed ning aknad oleksid korrektselt

suletud. Jfllgida, et ei oleks tuleohtu.
3.2 Pimedal ajal ltilitada sisse valvetiitiks vajalik valgustus.

4. TOO AJAL

4.1. Valvuri iilesandeks on:
I ) valveobjekti ohutuse ja puutumatuse tagamine;



2) valveobjekti vastu suunatud v6i seda ohustava diguserikkumise ennetamine,
t6kestamine ja tdrj umine;
3 ) valveobj ekti vastu suunatud 6i guserikkumi se siindmuskoha puutumatuse tagamine.
4.2,Yalvatavale objektile on keelatud lubada kdrvalisi isikuid.
4.3. Valvuril on valves oleku ajal keelatud:
- magada ja olla ebakaines olekus;
- teha toid, mis kuidagi ei ole seotud tema tcidi.ilesannetega;
- teha iseseisvalt elektritOid (vajadusel kutsuda elektrimontddr);
- su itsetada tuleohtl ike obj ektide liiheduses ;
- avada elektrikilpe;
Ta ei tohi lahkuda valvatavalt objektilt.
4.4. Haigestumise korral peab teatama kohe oma iilemale v6i juhtkonnale, kes
organiseerivad vajaliku asenduse.
4.5. Valvur kannab oma t66s vastutust kehtiva kona jiirgi vdi lepingus etteniihtud korras.

s. PARAST rOOn

5.1. Korrastada kasutusel olnud t66riided ja tcidvahendid, samutit66koht.
5.2. Tii6aj al tekkinud probl eemide st informeeri ge vahetut iil emu st.

6. ERGONOOMIA

TOOd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti

ptistiasendis, niiiteks mingit kindlat tiiiipi tditpingi juhtimine. Igasuguse seisva t66 juures

tuleks viiltida painutatud selga. Kui inimene kummardub ettepoole vdi iihele kiiljele, siis

tema jala-, selja- ja ka dlalihased pidevalt pingul. Kui inimene end uuesti sirgeks ajab,

tunnet ta seljas valu, just nagu selg oleks k6veras olekus kangeks jiiiinud. On vdimatu

kogu aeg pingevabalt seista, kui tito kdrgus ei ole 6igesti valitud.
ftitikOrgus on viiga ttihtis tegur. Kui see on eba6igesti valitud, siis keha viisib viiga

kiiresti. Tttdk6rgus peab olema selline, et t66d saaks teha ilma selga painutamata ja 6lgu

6iges ja pingutamata asendis hoides.
fOOd tuleks teha kiite loomuliku asendi juures, nii liihedal kehale kui vdimalik.

T66d, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes.

Peab olema vdimalik ulatuda kdikjale oma t60kohas ilma, et end selleks tileliia venitada

v6i painutada.
Hea istumisasend tiihendab, et inimene istub sirgelt tciri liihedal. T<i6laud ja -tool peavad

olema konstrueeritud selliselt, et t66pind oleks peaaegu kiiiinarvartega iihel kdrgusel,

selg sirge ja 6lad lOdvestatud asendis.

7. TEGUTSEMINE oNNBTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tiidtajad peavad t6sise ja iihvardava 6nnetusohu korral vdtma tarvitusele abinOud

vastavalt oma teadmistele ja kiittesaadavatele tehnilistele vahenditele v6imalike



tagajiirgede viiltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu iilemusega ei ole v6imalik kohe

iihendust saada.
Tdsise ja viittimatu ohu korral peavad tiiiitajad tdiikohalt lahkuma kiirelt ja

ohutult. Tosise ja vliltimatu ohu korral oma t66kohalt v6i ohtlikult alalt

omavoliliselt lahkunud tdiitajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse

olukorda.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i

p?iiistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- t*tila 

"iivitamatult 
hiiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja mis

p6leb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri

n i n g vastama piiiistetti<itaj a esitatud kiisimu ste le ;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni, tdkestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja paastemeeskonna stindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju

avastanud isik vdi objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- v6imalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda v6ivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,

elektriseadmed jms).

8. ESMAABI

Iga t6iitaja peab enne t<i6le asumist olema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.

Kdiee olulisem on tesutseda rahulikult ia lebimoeldult':
- ptitida vllja selgitada kannatanu seisukord

- raske t666nnetuse puhul helistada koheselt hadaabinumbril ll2;
- olemasolevate v6imaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada elektrivool jne.

-tutrul tcui t<iritajal ei ole piisavalt teadmisi esmaabi andmises, siis oodata kuni saabub

selleks viiljadpetatud tOOtaja v6i kiirabi.

NB! Eba6igete esmaabi v6tete kasutamine v6ib kannatanu seisundit veelgi

raskendada.

9. KASUTATUD KIRJAI\DUS JA KEHTIVAD OIGUSAKTID

1. T66ohutuse jat i idtervishoiu seadus (RT I 1999,60,616;2000,55,362;2001,17'78)

2. Tegevusaladele esitatavad t66tervishoiu td6ohutus ja n6uded (RT I 1999, 100, 881)

3. T66vahendi kasutamise tddtervishoiu ja t66,ohutuse nduded (RT I 2000 , 4,30)

4. Tddtajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, 816)



5. Tufeohutuse iildn6uded (RTL 2000, 99,1559)
6. Tdtjtervishoiu- ja tdriohutusalase v6lja6ppe ja tiiienddppe kord (RTL 2000, 136,2157)

7. Raskuste kZisitsi teisaldamise tddtervishoiu ja tddohutuse nduded (RTL 2001, 35,468)


