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SISSEJUHATAV JUHENDAMINE

Sissejuhatava juhendiga tutvumine tiiiile asumisel on kohustuslik k6igile ttiiitajatele
s6ltumata nende erialast, kvalifikatsioonist ja positsioonist. Sissejuhatava juhendamise
eesmiirgiks on:

1. ettev6tte tOiikorralduse, sisekorraeeskirjade ning ttiiitervishoidu ja tiiOohutust
reguleerivate digusaktide tutvustamine;

2. tiiiitervishoiu ja ttiiiohutuse tagamiseks rakendatavate abindude tutvustamine;
3. juhiste andmine kiiitumiseks dnnetusohu vdi tiiiidnnetuse korral;
4. juhiste andmine keskkonna saastamisest hoidumiseks;
5. t60taja kohustuste ja diguste tutvustamine vastavalt digusaktides siitestatule;
6. tiiiikeskkonnavolinikun esmaabiandja ja tiiiiinspektsiooni kohaliku asutuse

kontaktandmete tufvustamine.

1. T6OTERVISHoIU JA T66OUUTUSE KORRALDUS

Tcirjtervishoiu ja tri<iohutuse alane tegevus on reguleeritud T<idtervishoiu ja td<iohutuse
seadusega. Eesti Vabariigi T<iciinspektsiooni piidevuses on korraldada riiklikku jiirelevalvet

tddkeskkonnas tdiitervishoiu ja tdoohutust ning t66suhteid reguleerivate digusaktide n6uete
taitmise iile.

Td<itervishoiu all m6istetakse T<i6taja tervisekahjustuse viiltimiseks t66korraldus- ia
meditsiiniabindude rakendamist, t6<i kohandamist toritaja vdimetele ning tdotaja fiiiisilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Tddohutusena mdistetakse tddkorraldusabindude ja
tehnikavahendite stisteemi sellise tcidkeskkonna seisundi saavutamiseks. mis vdimaldab
tcidtajal teha t6<jd oma tervist ohtu seadmata.

Suhtlemiseks t66andj aga ja jiirelvalvet teostava organiga valitakse t<jdkollektiivi poolt
todkeskkonnavolinik. Tridkeskkonnavoliniku pdhikohustus on regulaarselt jalgida

tdcitervishoiu ja t<idohutuse seaduse, eeskirjade ja juhendite tAitmist nii tdriandja kui ka
todtajate poolt ning osaleda vajaduse korral kontrollimistes ja dnnetusjuhtumite pdhjuste
selgitamises. Tddkeskkonnavolinikud valitakse tddtajate tildkoosolekul ning t66andja teeb



valitud tOdkeskkonnavolinike nimed ja ametid teatavaks Tddinspektsiooni kohalikule
asutusele valimistest arvates kiimne plieva jooksul.

Ettev6tte pdhitegevusalaks on

Tiiiitervishoidu ja t66ohutust reguleerivad digusaktid:
T<j<itervishoiu ja tciriohutusalane tegevus on reguleeritud tridtervishoiu ja t<i<iohutuse
seadusega ja selle alamaktidega:

o Tdotervishoiu- ja ttitiohutusalase viiljadppe ja thienddppe kord;
o Kuvariga t66tamise tciOtervishoiu ja t66ohutuse n6uded;
o Tci<itajate tervisekontrolli kord;
o T666nnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord;
o Tegevusaladele esitatavad tridtervishoiu ja tdtiohutuse nduded;
o T<i6de loetelu, kus nlihakse ette tdcitajate eelnev ja perioodiline tervise kontrollimine;
o Esmaabi korraldus ettev6ttes;
o Tuleohutuseiildn6uded.

Samuti reguleerivad tcicitervishoidu ja tridohutust kehtivad t<idkeskkonna tegurite
normatiivaktid ning muud kehtivad eeskirjad ja lepingud.
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Z. r66nNDJA JA r6OrN.IA POHIKOHUSTUSED.

Tciciandja ja tootqa on kohustatud t66lepingu s6lmimisel jiilgima, et kokkulepe sdlmitaks
ainult nende t6ode kohta, mille tegemiseks on toiitaja viilja 6ppinud.

Tiiiiandja on kohustatud:
o andma igale td<itajale kindla t<icikoha vdi tcicipiirkonna;
. andma tdcitajale selgelt ja digeaegselt vajalikke korraldusi ning tagama pideva t66 kogu

tci<ipiievaks;
o tutvustama t<i<ilev6tmisel, samuti triritamise ajal tridtajatele tdcisisekorra, t<i<itervishoiu ja

tddohutuse, ning tuleohutuse n6udeid, selgitama tootajale tema t66 vdimalikke ohtusid ja

kahjulikke m6jusid, korraldama tddtervishoiu ja tooohutuse alast viilja6pet;
. viilja andma enne tddle asumist ndutavad isiklikud tdciohutusvahendid ja erit<idriietuse;
o kindlustama tri<ikohal ohutud ja tervislikud td<itingimused,
o tagama tootervishoiu ja todohutuse juhendite ja eeskirjade nduete jlirgimise kdigil toodel;
o kdrvalekaldumatult jitrgima t<iciseadusandluse tddtervishoiu ja t66ohutuse alaseid s?itteid,

v6tma tarvitusele meetmeid tciridnnetuste j a kutsehai guste viiltimiseks ;
o tagama t<i<itaja t666nnetuste ja tervisekahjustuste vastu kindlustamisega seadusega

siitestatud korras.

Tiiiitaja on kohustatud:
o osalema ohutu t<idkeskkonna loomisel, jlirgides tddtervishoiu ja tti<iohutuse n6udeid;
r jZirgima t66andja kehtestatud t06- ja puhkeaja korraldust;
o liibima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
o kasutama ettenZihtud isikukaitsevahendeid nine hoidma neid tcitikorras;
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o tagama vastavalt vtiljadppele ja tddandja anfud juhistele, et tema tcid ei ohustaks tema enda
ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;

. kohe teatama tdtiandjale vdi terna esindajale ja tdrikeskkonnavolinikule dnnetusjuhtumist
v6i selle tekkimise ohust, tdridnnetusest v6i t<idiilesande tAitmist takistavast tervisehiiirest;

o taitma t66andja, t<i<ikeskkonnaspetsialisti, t<idtervishoiuarsti, tcidinspektori ja
t<icikeskkonnavoliniku tciritervishoiu- ia td<lohutusalase korralduse.

Tdiitajal on keelatud tdtitada alkoholi-,
pstihhotroopse aine olulise m6ju all.

narkootilises v6i toksilises joobes v6i

Ohutusnduete rikkumise korral kannab totitaia
seaduse alusel.

t66tajate distsiplinaarvastutuse

Tiiiitajal on 6igus:
o n6uda todandjalt todtervishoiu ja tdoohutuse nduetele vastavaid t<lcitingimusi ning iihis- ja

i sikukaitsevahendeid ;
. saada teavet tdrikeskkonna ohuteguritest, td<ikeskkonna riskianaliiiisi tulemustest,

tervisekahjustuste viiltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest ja

triciinspektori ettekirj utusest tri<iandj ale ;
o tdsise, dhvardava v6i viiltimatu dnnetusohu korral peatada tci<i ning lahkuda oma tddkohalt

v6i ohtlikult alalt;
. keelduda tci<ist v6i peatadatd<i, mille tiiitmine seab ohtu tema v6i teiste isikute tervise v6i ei

vdimalda tiiita keskkonnaohutuse ndudeid, teatades sellest viivitamata t66andjale vdi tema
esindajale ja tdtikeskk<lnnavolinikule;

o nduda t<i<iandjalt arsti otsuse alusel enda tileviimist ajutiselt v6i alaliselt teisele todle v6i
oma t<i<itingimuste ajutist kergendamist;

o n6uda enda tileviimist sobivale piievasele t6ole, kui odajal todtamine on isikule arsti otsuse
alusel tervise tdttu vastuniiidustatud ning todandjal on vdimalik todtajat vastavale to6le tile
viia;

o saada totlst p6hjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;

o pricirduda t6iikeskkonnavoliniku, tcidkeskkonnandukogu liikmete, td<itajate usaldusisiku ja

asukohajiirgse tridinspektori poole, kui tema arvates t<i6andja poolt rakendatavad abin6ud ja

antud vahendid ei tasa tci<ikeskkonna ohutust.

Tiiiitaj a tervisekontroll:
o Td<itaja ten'isekontroll viiakse liibi t66ajal ja tddandja kulul.
o T<i6taja tervisekontroll algab esmase terv'isekontrolliga t6<ile asumise esimese kuu jooksul

ning edaspidi t<i<iterrishoiuarsti niiidatud ajavahemiku jiirel, kuid mitte harvem kui tiks kord
3 aasta jooksul.

o Tervisekontrolli kiiigus tiiidab t<idtaja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja

kinnitab andmete digsust allkirjaga.
o Todtervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning todkohal t66taja

todkeskkonna ja triokorraldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste.

o Tootervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu todtaja terviseseisundile ning teeb otsuse tdokeskkonna v6i t<jdkorralduse
tdotajale sobivuse kohta.
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o Tcidtervishoiuarst teeb tlotajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja
tervisekontrolli otsuse.

s. tir,oNOuDED rOOrnsrxoNNALE

T66keskkond tuleb projekteerida, ehitada ja sisustada nii, et t<iotamine oleks ohutu ning ei
kahjustaks tootaja vdi teiste isikute tervist ja todkeskkonda. Erinevad triod ja todoperatsioonid
tuleb ajastada ning jiirjestada nii, et nende teostamine oleks ohutu. Tdtikeskkonna kahjulikud
ja ohtlikud mdjurid ei tohi tiletada kehtivaid piirnorme.

Tridkeskkonnas peab olema normidele vastav:
o temperatuur;
o suhteline dhuniiskus;
o valgusfus;
o mtira;
o tdmbetuuleta dhuvahetus.

Erandjuhtudel, kui t<i6 iseloom v6i tootmistehnoloogia normidele vastavust ei vdimalda, tuleb
kasutada isikukaitsevahendeid, millede kasutamise kord miiiiratakse kindlaks vastava juhendi

v6i eeskirjaga.

4. TOOVAHEND

T6iivahendit v6ib kasutada ainult selle t<jij tegemiseks ja nendes tingimustes, milleks see on

ette n?ihtud. Etteniihtust erinevates tci<itingimustes ttitivahendi kasutamisel peab rakendama
tiiiendavaid ohutusabindusid.

Tcjcivahendi asend ja paigaldusviis, vahekaugused liikumatute ja liikuvate osade vahel,

energiavarustus ning ainete vdi detailide etteandmise, kasutamise ja eemaldamise viis peavad

tagama kasutaja ning teiste isikute ohutuse.

Kasutajale tuleb tagada ohutu juurdepiiiis ja viibimine kdikidel todvahendi kasutamisega

seotud aladel, mis on vajalikud tootmiseks, seadistamiseks ja hooldustoodeks.

Kui t66vahendi konstruktsioon ei taga sellist ptisikindlust, mis tagaks kasutaja v6i teiste

isikute javaraohutuse, tuleb td<ivahend tugevalt alusele kinnitada, kasutades kinnisliiteid v6i

muid kinnitusviise.

Kui tciiivahendi osade, gaasi-, auru- ja veclelikutorude v6i elektrijuhtmete eba6ige iihendamine

v6ib tekitada ohtu, peab tihenduskohtadele kandma miirgised nende 6igeks tihendamiseks
ning vajadusel ka seadme osa vdi aine liikumissuuna mZirgise. Asjakohane teave peab olema

ka seadme ohutusjuhendis.

Kasutajale tuleb ancla tcioprotsessi liibiviimiseks ning todvahendi seadistamiseks,
hooldamiseks ja remondiks vajalikud tci6- ja mddteriistad ning abivahendid.

T'cicivahendit peab olema vdimalik hooldada seisatud seadme puhul. Kui seiskamine ei ole

v6imalik, tuleb rakendada vajalikke kaitseabindusid ja kasutada selliseid abivahendeid, mis



tagavad t66 ohutu teostamise, eelistatult vlljastpoolt ohuala. Kui t66vahendi juurde kuulub
hooldusraamat, peab sellesse kandma k6ik ettendhtud andmed sooritatud toimingute kohta.

Tddvaheaegadel, kui tOovahend v6i selle ohtlikud osad on seisatud. tuleb selle
energiavarustus iildjuhul viilja liilitada.

Kui tcidvahendi kasutamise puhul on tdeniioline, et see v6ib kasutajat ohustada vdi tema
tervist kahjustada, peab totiandja tagama, et sellist tddvahendit kasutab ning hooldab,
parandab, seadistab ja puhastab ainult see tddtaja, kellele see on tehtud tcidtilesandeks ja kes
on saanud sellekohase viiljadppe.

T<iciandja tagab tddvahendi kasutamisel, hooldusel ja seadistamisel valmistaja antud
kasutusjuhendis esitatud nduete jiirgimise.

Liikuvat tdovahendit vdib kasutada isik, kes on saanud selle vahendi kasutamiseks ndutava
vilja6ppe ja omab juhtimisdigust tdendavat dokumenti.

Liikuva tddvahendi kasutamisel toritamisalal tuleb tiiita liiklusohutuse n6udeid.
Liikluskonaldusega tuleb tdkestada jalgsi liikuvate tdritajate ja teiste isikute p?l?is liikuva
toovahendi tddtamisalale. Kui todprotsessi l?ibiviimine pole jalgsi liikuvate tridtajate
juuresolekuta v6imalik, tuleb rakendada abin6usid, v[ltimaks nende vigastamist t<idvahendi
poolt.

Tcidtajate vedu mehaanilisel tci<ivahendil on lubatud ainult juhul, kui ttidvahend on varustatud
sditjate ohutust tagavate vahenditega. Kui t6od tehakse t60vahendi liikumise qal, tuleb valida
tciovahendi selline kiirus, mis tagab t66tajate ohutuse.

Sisep6lemismootoriga tdcivahendit ei tohi kasutada tddtamisalal, kus ei ole tri<itajate ohutuse
tagamiseks piisavalt viirsket 6hku.

5. VALGUSTUS

Tci<ikoha territoorium, trepikojad, koridorid, t66-, olme- ja muud ruumid peavad olema
piisavalt valgustatud.

Valgustus peab olema piisav, et vdimaldada ohutu trid ja liikumine. Vajaduse korral tuleb
tagadakohtvalgustus nii trjdkohtadel kui ka liikumisteede ohtlikes kohtades.

Valgustus ja valgustid ning valgustite paiknemine peavad olema t<idtajale ohutud.

Kohad, kus valguse ootamatu kadumine v6ib tekitada ohtu, tuleb varustada automaatselt
siittiva autonoomse hldavalgustussiisteemiga.

N6uetekohaseks saab lugeda valgustust, mis tagab:
o ptisivalt rihtlase valgustuse;
. ktillaldase valgustuse;
o ei pimesta otseselt ega kaudselt (peegeldus);
. ei tekita tugevaid va4e;
o annab dieesti edasi v?irvitoonel



. on ohutu ja bioloogiliselt tiiisviiiirtuslik.

Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku valgust.

Valgustus peab tagama ohumrirguannete ja h?idaseiskamisliilitite hea niihtavuse.

Puuduliku loomuliku valgustuse korral tuleb kasutada kunstlikku valgustust. Kunstlikuks
valgustuseks v6ib kasutada iild- v6i kombineeritud valgustust.

Tootmisruumides kohtvalgustite kasutamine ilma ruumi iildvalgustuseta on keelatud.

Nii loomuliku kui kunstliku valgustuse normid t<idkohal peavad vastama kehtivatele
sanitaamormidele.

6. MURA JA VIBRATSIOON

Tootmismiira on tootmisseadmetelt liihtuvate helide korraplratu kombinatsioon.

Kui tehniliste abindudega ei ole vdimalik miira valjusust viihendada (heliallika isoleerimine,

helineelaja kasutamine), tuleb kasutada isiklikke kuulmiskaitsevahendeid.

M6rarikastes tdtikohtades tootavatel inimestel tuleb iga 2 tunni jiirel vdimaldada 10 - 15

minutiline vaheaeg miiravabas ruumis. Miiravabades ruumides on puhkamiseks etteniihtud

vaheajad kokkulepitud t66- v6i kollektiivlepinguga v6i miituatud Tddandja korraldusega.

Vibratsiooni all mdistetakse kehade mehhaanilist v6nkumist sagedusega tile I Hz.

Vibratsiooni allikaks tddstuses on pneumaatilised ktisiinstrumendid, puurid jt. tddriistad ning

masinad.

Tddtamiskoha vdi tricivahendi vibratsioon ei tohi triiitajale pdhjustada fiiiisilist kahjustust ega

organismi funktsionaalseid hiiireid.

Vibratsiooni kahjuliku toime v6hendamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid vibratsiooni

isoleerivaid jalatseid ja kindaid, vti6d (surub siseelundid kokku, viihendab nende liikumist).

Vastavad vahendid viljastab Todandja. Alltiksuses tuleb kehtestada tdotsiiklite reLiim,

todriista k[epidemele tuleb kinnitada amortiseeriv tihend.

7. VENTILATSIOON

Tri6kohtades peab olema ventilatsioonisiisteem, mille abil asendatakse liippunud, kuum v6i

niiske 6hk piisavas koguses v?irske v6i konditsioneeritud 6huga ning vdhendatakse

miinimumini ebameeldivate lOhnade levimist.

Ventilatsiooni taseme arvestamisel tuleb arvesse vdtta t66taj ate awu ruumis, tciritajate fi.iiisilist

koormust, t<i6ruumi suurust, kasutatavate seadmete arvu ja spetsiifikat ning tehnoloogilise
protsessi iseloomu.



Vajaduse korral tuleb ette n2iha sundventilatsioonististeemid ja tagada nende regulaarne
hooldus, kui t<itiprotsessi kiiigus eraldub tciritaja tervist kahjustada vdivaid aineid v6i tolmu.

Ohtlike ainete sisaldus td<ikeskkonnas ei tohi iiletada kehtestatud piirnorme.

Ventilatsiooniseadmed ei tohi oluliselt suurendada t<idkeskkonna miirataset.

Ohu likumiskiirus peab olema vahemikus 0.1 - 0.4 m/s
Suhteline dhuniiskus peab olema vahemikus 40 - 60 %

8. TEMPERATUUR

Tddruumide temperatuur peab tagama mugava mikrokliima ja olema sobiv triiiiilesannete
tiiitmiseks.

Vajadusel tuleb tooruumid varustada kohaliku kiitte- ja jahutussiisteemiga vdi diirmisel juhul
tagada tci<itajate jaoks kaitseriietus ja puhkeruumid.

Tcicitajad ei tohi viibida pikka aega ekstreemsetes temperatuurides.

Tridruumide temperatuur peab t<idkohtades jiiiima vahemikku 18 - 25 kraadi, sdltuvalt tehtava
trici fliiisilise raskuse astmest (TKNE-5/l 995)

Ktilmal aastaajal peab rakendama meetmeid tricikohtade kaitseks klaasitud aknapindadest
kiirguva kiilma eest, soojal aastaajal aga otsese piiikesekiirguse eest.

9. PUHTUS JA JIiATMED

T6okoht, mo6bel ja tridvahendid peavad olema puhtad. Puhastada tuleb ka pdrandaid, seinu ja
lagesid.

Puhastustci6 ja jiilitmete eemaldamine peab toimuma vastavalt vajadusele ja efektiivselt.
Jiiiitmed tuleb ladustada selleks sobivates konteinerites.

rO. TOORUUMID

Tciciruumides peab olema piisavalt palju vaba ruumi, et tagada inimeste vaba liikumine.
Minimaalne on inimese kohta 10 kuupmeetrit ruumi.

T66ruum ehitus- ja viimistlusmaterjalid peavad olema tervisele ohutud ning kergesti
puhastatavad.

11. TOoASEND

T66kohad peavad olema sobivad neid kasutavatele inimestele ja olema kooskdlas tehtava
tci6ga.



Hiidaolukorras peab olema vdimalik kiiresti tOdkohalt lahkuda.

Kui tdcid tehakse v6i on vdimalik teha istudes, tuleb tddkohad varustada sobivate istmetega,
mis annavad piisavalt tuge selja alatoele.

T<i6kohad, kus tdd ajal ei ole vdimalik jalalaba pdrandale toetada, tuleb varustada
jalatugedega.

12. ELEKTRIOHUTUSE NOUDED

Elektriseadmestik peab olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutuses nii, et ei
tekiks tule-, plahvatus-, vdi elektrikatrjustuse ohtu ning vastama kehtivatele riiklikele
n6uetele.

Elektritti<idele v6ib lubada ainult vastava elektriohutuse kvalifikatsiooniga T66tajaid,
elektripersonali teadmiste perioodiline kontroll peab toimuma viihemalt tiks kord aastas.

Elektrikasitri<iriistu tohivad kasutada vaid Triritajad, kes on sooritanud elektriohutuse I grupi
eksami.

KOik elektriseadmed peavad kaitseaparaatide abil olema kaitstud (automaatliilitid,
releekaitsmed).

K6ik elektriseadmed peavad olema vajaduse korral nullitud ja maandatud (keelatud on sega
siisteemide kasutamine). Nulljuhe peab olema erinev teistest juhtmetest.

Elektriseadmete ekspluateerimisel on keelatud:
o kasutata vigastatud vdi isolatsioonita juhtmeid;
o kasutada elektrimootoreid ja muud elektriseadmestikku, mille tdiitamisel viilispinna

temperatuur iiletab keskkonna temperatuuri enam kui 40 kraadi (kui antud elektriseadmel ei
ole kehtestatud teistsuguseid ndudeid);

o kasutada elektrilisi soojendusriistu ilma tulekindla aluseta ning jiitta elektriseadmeid
j?irelvalveta;

o kasutada katkisi pistikupesi, jiitku-, ja tihenduskarpe, vinnakliiliteid ning muid
elektriinstallatsioonimaterj ale ;

o avada elektrikilpide uksi, kOrvaldada elektriseadmetel kaitsekatteid ja asuda ise rikkeid
k6rvaldama.

Seadme elektrisiisteemi riketest tuleb teatada valveelektrikule ja meistrile. Elektriv6rgu
korrasolekut tuleb jfiekindlalt ja etteniihtud tiihtaegadel kontrollida nii viilisvaatlusega kui
m66teriistade abil.

13. PORANDAD JA LIIKUMISTEED

Liikumistee all m6istetakse jalakiiijate, s6idukite v6i mdlema jaoks etten?ihtud teed, mis
h6lmab treppe, statsionaarset redelit, liibipii[se, varavaid vdi laadimisestakaade.



Pdrandad ja liikumisteed peavad olema piisavalt tugevad nendele asetatud raskuste ja
etten?ihtud liikluse jaoks. Pind ei tohi olla auklik, ebatasane vdi libe ja liikumisteedel ei tohi
olla takistusi. Nad peavad olema puhastatavad.

Liikumise kiirus territooriumil peab olema piiratud. Nende t66tajate kaitseks, kes vdivad
t66kohas kokku puutuda heitgaasidega, tuleb paigaldada kaitseekraanid. Tridtajaid tuleb
kaitsta ka sdidukitelt kukkuda vdivate esemete eest.

Kui liikumisteel liiguvad sdidukid, peab jalakiiijatele olema tagatud kiillaldane ohutu
liikumisruum.

Treppide lahtine pool tuleb varustada piirde v6i kiisipuuga. Kiisipuu peab olema v?ihemalt
trepi iihel poolel.

Uhett kom.rselt teisele liikumiseks ei tohi kasutada redelit.

14. AKNAD, UKSED, VARAVAD

Uste ja vtiravate asukoht, m66tmed ja materjal valitakse nende kasutusotstarbele.

Aknad, liibipaistvad v6i valgust liibilaskvad pinnad seintes, ustes ja viiravates peavad olema
kaitstud purunemise eest - tuleb need miirgistada vdi t6sta sellise pinna silmatorkavust.

Avatavate akende ning katuseakende avamine ja sulgemine peab olema turvaline. Avatuna ei
tohi aknad olla ohtlikud.

Piiikesepoolsed aknad peavad olema valgust reguleeriva kattega.

Aknad ja katuseaknad tuleb projekteerida nii, et nende puhastamine ei oleks ohtlik.

Uksed ja vdravad peavad olema n6uetekohaselt konstrueeritud ja vajaduse korral varustatud
turvaseadmetega.

Pdhilistel liikumisteedel ja m6lemas suunas avatavatel ning p06rdustel ja-viiravatel peab
olema l?ibipaistev ava.

Mootormehhanismiga avatavad uksed ja viiravad peavad olema varustatud
ohutusseadeldisega, et viiltida inimeste vigastamist. Vajaduse korral tuleb nad varustada
selgelt eristatava ja lihtsalt ligipiiiisetava stoppnupu v6i hiidaseiskamisseadeldisega, mis
v6imaldab neid ohu korral kiiresti peatada.

S6idukite liikluseks ehitatud varavate vahetus liiheduses peavad olema ka jalgvdravad
jalakhijatele, kui neil on ohtlik sdiduviiravaid avada.

I 5. ELEKTRITRAUMADB ARAHOIDMISE POHIMEETMED

Inimeste kaitseks elektrivoolu kahjulike mdjude eest kasutatakse elektriseadeldiste
teenindamisel jiirgmisi organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid ning vdtteid:



. personali eriviiljadpe ja perioodiline teadmiste kontroll
o maandusseadmeteviiljaehitamine
. regulaarne meditsiiniline kontroll
o vigastatud vdrguosade automaatne viiljaltilitamine
o kaitsevahendite kasutamine (isoleeritud kiiepidemetega tciririistad, kindad, jalatsid,

matid, prillid, kantavad maandused, kaitsetOkked ja piirded)

Nende tZiitmist kontrollivad tcirikeskkonnavolinik ja tddkeskkonnaspetsialist.

16. RASKUSTE KJiSITSI TEISALDAMINE

Raskuste teisaldamise all mdeldakse raskuste tdstmist, langetamist, k?ies hoidmist, kandmist
v6i tdmbamist-ltikkamist kas tihe vdi tiheaegselt mitme tcidtaja poolt.

Tcitiandja peab vdtma tarvitusele tddkorralduslikud ja tehnilised abindud, et valtida tcidkohas
sellist teisaldust<idd, millega v0ib kaasneda terviserisk.

Kui teisaldust<i<id ei saa valtida, peab todandja vdtma tarvitusele abindud, et viihendada
raskuste kasitsi teisaldamisega kaasnevat terviseriski.

Kui tdtitaja leiab, et vaatamata tcidandja antud juhiste ttipsele tiiitmisele osutub teisaldustd6
temale siiski fiiiisiliselt liiga koormavaks, v6ib ta selle tegemisest keelduda, teatades oma
otsusest t<i6andjale.

Tiiiiandja kohustused :

Tcidandja peab raskuste teisaldamisega seotud tdritamiskohad kujundama ja kohandama nii, et
muuta need todtajale v6imalikult ohutuks. Selleks tapeab:
o hindama riski tddtaja tervisele, arvestades ohutegureid;
. riski esinemisel rakendama abin6ud selle viiltimiseks vdi viihendamiseks.

Abin6ude valikul ja rakendamisel peab tdriandja konsulteerima tcirikeskkonnavolinikuga ja
vaj adusel t<idtervishoiuarstiga.

Tdoandja peab triotajaid teavitama kdigist teisaldustodga seotud ohtudest, sealhulgas raskuse
massist ja raskuskeskme asukohast, kui raskus on ekstsentriline.

Tcidandja peab tagama, et tcidtajaid juhendatakse enne td<itaja tdole lubamist tcidkohal, kus
tema tdritilesannete hulka kuulub raskuste teisaldamine tehniliste abivahendite digest
kasutamisest ja teisaldamisega seotud ohtude viiltimisest, aryestades loetletud ohutegureid,
ning et nad saaksid viilja6ppe 6igete tci6v6tete kasutamise kohta.

Asjakohase juhendamise peab saama ka triritaja, kelle igapiievaste tddiilesannete hulka
teisaldustrici ei kuulu.

Tddtajate juhendamist ja viilja6pet v6ib liibi viia ainult tcidandja miiiiratud piidev isik.

Naistddtajate rakendamisel teisaldustdril peab t66andja jllgima, et teisaldatavad raskused ei
iiletaks nende eeldatavaid fiiiisilisi vdimeid.



Kui teisaldustod moodustab p6hiosa tcidtaja t06ajast, vdib tridtajat sellel tdOl rakendada alates
18. eluaastast. Rasedal, naisel kolm kuud piirast stinnitust ja alla 16-aastasel on teisaldustdO
keelatud.

Tdciandja peab tdcitaja terviseriski viihendamiseks rakendama jiirgmisi abinOusid:
o varustama t6<itaja sobivate tehniliste abivahenditega;
o v6imalusel viihendama teisaldatava raskuse massi;
o tagama teisaldust6dks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
. tagama ohufuks teisaldustdriks piisava vaba ruumi nii tdcitamiskohal kui ka liikumisteedel;
o ltihendama raskuse kandmisteed;
o liihendama teisaldustr)d kestust, sealhulgas niigema ette sobivad puhkepausid;
o korraldama tcici selliselt, et t<idtaja saaks teisaldustricid vaheldada fi.itisiliselt mittekoormavate

tci<iiilesannete ttiitmise ga;
o andma tridtajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustd<iga kaasneb vigastusoht.

Ohutegurid, mis vdivad pdhjustada terviseriski:
Raskus v6ib pdhjustada terviseriski, kui see:
. on liiga suure massiga v6i m66tmetelt kogukas;
. on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
o on ebastabiilne vdi selle sisu vdib liikuda;
. oma kuju v6i konsistentsi tdttu vdib td<itajat vigastada, eriti kokkup6rkel teise esemega.

Teisaldustiiii vdib p6hjustada terviseriski, kui:
o nOutav fiitisiline pingutus on liiga suur;
o seda saab teha ainult iilakeha pcidrates;
. sellega v6ib kaasneda raskuse flkiline liikuma hakkamine;
o seda tehakse ebakindla v6i ebamugava kehaasendiga.

Tiiiitingimused vdivad pdhjustada terviseriski, kui:
o teisaldustbdks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
o pdrand on ebatasane vdi libe, pdhjustades kukkumisohtu;
o teisaldustcidd tuleb teha erinevatel p6randa- v6i tdotasapindadel;
o jalgealune on ebapiisiv;
o dhutemperatuur vdi -niiskus ei ole teisaldustd<iks sobiv v6i puudub vajalik ventilatsioon.

Teisaldustiiii korraldus v6ib p6hjustada terviseriski, kui:
o teisaldustcid on liiga sagedane vdi pikaajaline, p6hjustades suurt koormust eelkdige

selgroole;
o teisaldustdOd tehakse istudes;
o puhke- vdi taastusaeg on liiga ltihike;
. raskuse t6stmine-langetamine toimub ebamugavas k6rguses, nt 6lav66tmest kdrgemale v6i

allpool p6lvede k6rgust, v6i ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;
o raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha v6i kui kandmise vahemaa on liiga pikk;
o todprotsessist johtuvatel tehnilistel pdhjustel ei saa tdritaja oma tcidtempot muuta;
o tridtaja kannab ebasobivat riietust, jalandusid v6i kui tema muu varustus ei sobi

teisaldustcidks.



Tiiiitaja isikust tulenevad omadused vOivad pOhjustada terviseriski, kui:
o ta on flitisiliselt n6rk konkreetse iilesande tiitmiseks;
o tal puudub ohutuks teisaldust<iciks vajalik viiljadpe.

1 7. KUVARIGA T6OT,{MrNN

Kuvariga td<itamisel peavad perioodilised puhkepausid moodustama viihemalt 10 protsenti
tema t<idajast.

Kuvariga tcidtamise asukoht peab olema projekteeritud ja kujundatud nii, et triotajal oleks
vdimalik muuta oma asendit ja liigutusi ning leida mugav tririasend.

T66koha kujundamisel tuleb arvesse v6tta taustmrira ja tcidkohal olevate seadmete mtira.
Mtira ei tohi hiiirida keskendumist eea suhtlemist.

Seadmete kasutamine ei tohi ohustada tervist.

Kiirgust, valja arvaf.td elektromagnetilise kiirguse niihtav osa, tuleb viihendada tasemeni, mis
tagaks tci<itaj a ohutuse.

Ekraanilt peegelduva ja pimestava valguse viiltimiseks tuleb arvutiruum kujundada selliselt, et
valgusallikad, aknad ja teised avaused, liibipaistvad v6i poolliibipaistvad seinad, eredalt
viirvitud seadmed ja seinad ning iild- ja kohwalgustus peavad asetsema kuvari ekraanist
v6imalikult kaugel. Akendel peab olema valgust reguleeriv kate.

T<jd iseloomu ja tri<itaja niigemist arvesse v6ttes peab tild- ja kohtvalgustus tagama tdotaja
n?igemisviilj as olevate pindade vaj aliku kontrastsuse.

Kuvariga tOiitamisel peab:
o t<idlaud vdi -pind olema ktillaldaselt suur, et v6imaldada kuvari, klaviatuuri,

dokumendihoidja ja kuvariga iihenduses olevate viilisseadmete sobivat paigutamist;
o tdcitool olema ptisikindel, istme kdrgus ja seljatoe asend reguleeritavad, vajaduse korral

peab tddtaja saama kasutada jalatuge;
. dokumendihoidja olema kindlal alusel ja teisaldatav, et viiltida pea ja silmade

ebamugavaid liigutusi;
. miirgid kuvari ekraanil peavad olema selged.

Loetavuse tagamiseks peab:
o mdrkide jaridade vaheline kaugus olema piisavalt suur;
o miirkide paistvus ja kontrastsus ekraanipildi tausta suhtes olema reguleeritav;
o ekraanipilt olema pi.isiv ja vaba virvendustest;
o ekraani kdrgus ja kaldenwk olema muudetavad.

Klaviatuur peab olema eraldiasetsevo kaldega ja mati pinnaga ning paigutatud laual niio
et:
o triiitajal ei tekiks vaevusi kiites ega kflsivartes;
o klaviatuuri ees oleks piisavalt vaba ruumi kate ja kiisivarte toetamiseks.



o mirkide asukohad klaviatuuril peavad olema selgesti nahtavad jatddtajale sobivad.

18. OLMETINGIMUSED

Kergesti ligipiiiisetavatesse kohtadesse tuleb vajaduse korral rajada selleks sobivad ja piisavad
sanitaamrumid ja pesemisvdimalused. Need ruumid tuleb hoida puhtana, tagatud peab olema
ventilatsioon j a valgustus.

Pesemisruumid peavad olema varustatud sooja ja ktilma veega, seebiga ja
kuivatamisvahenditega. Vastavalt t<i6le tuleb tagada ka duSSid.

Naistele ja meestele tuleb tagada erinevad riietus- ja pesuruumid.

Tootajate isiklike riiete ja todriietuse jaoks tuleb tagada selleks sobivad ruumid. Vajaduse
korral tuleb neis tagada vdimalus riiete kuivatamiseks.

Tootajatele tuleb tagada nduetekohane puhkeruum. See peab olema piisavalt avar ja
varustatud laua ja seljatoega toolidega.

Rasedate ja iwraga toiwate naiste jaoks on puhkeruum kohustuslik, seal peab vajaduse korral
olema vdimalus heita pikali.

Puhkeruumis ei tohi suitsetada.

19. TOooNNETUSTEST TEATAMISE KORD

Igast tdo6nnetusest peab kannatanu vdi pealtnlgija viivitamatult teatama oma otsesele
rilemusele v6i tddandja esindajale. Tci<iandja registreerib k6ik tciciOnnetused, raskete
tci<idnnetuste puhul informeerib viivitamatult ka Trltiinspektsiooni ning surmaga l6ppenud
to66nnetuse korral ka politseid.

T<idandja v6i tema tilesandel tdtid korraldav haldus- vdi tehniline tootaja on kohustatud:
o kiiresti tagama kannatanule esmaabi, vajaduse kutsuma kiirabi vdi organiseerima

kannatanu transpordi haiglasse ;
o s?iilitama tridtamiskoha ja seadmed tori6nnetuse uurimise alguseni samas seisukorras, nagu

need olid tdcidnnetuse momendil, kui see ei ohusta liiheduses viibijaid ega pdhjusta
avariiohtu;

o piirama tdotsooni kus toimus tci66nnetus;
o informeerima juhtunust vastavat kindlustusorganit.

Toddnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja p6hjused selgitab uurimine, mille viib liibi
t66andja ja milles hiiiile6igusega osaleb tcidkeskkonnavolinik. Tridandja registreerib kdik
tri<idnnetused j a kutsehaigused.

Tcici6nnetuse vdi kutsehaigestumise korral, mis p6hjustas kannatanu tdtiv6ime kaotuse v6i
tema kergemale tridle tileviimise vajaduse viihemalt iiheks tddpdevaks, peab tcidandja
koostama sellekohase raporti kannatanule v6i tema huvide kaitsjale, Tddinspektsiooni
kohalikule asutusele i a kindlustusasutusele.



Raportis nimetatakse abin6ud, mida t66andja rakendab samalaadsete td<j6nnetuste ja
kutsehaiguste ennetamiseks. Td0inspektor uurib raskeid vdi surmaga lOppenud tricidnnetusi ja
kutsehaigusjuhtumeid tcidandjast sdltumatult. Uurimise andmeid stiilitatakse 55 aastat.

20. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i piiiistmine
ohustatud alast.

Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
o teatama viivitamatult hiiirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja mis p6leb

ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama valvetddtaja esitatud krisimustele;

o hoiatama ohtu sattunud inimesi;
. sulgema uksed ja aknad ning v2ilja liilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
o vdimaluse piires asuma tuld kustutama.

Tulekustutus- ja pltistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
o tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
o v6imalikust ohust inimestele;
o muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid vms).

21. ESMAABI

Tiiiiandja on kohustatud:
o kindlustama esmaabivahendite olemasolu totikohtadel ja ruumi, kus vajadusel saab anda

esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni;
o paigutama nahtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid,

bro5iitirid jm nAitlikud materjalid);
o miiiirama isiku, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.
o tagama, et esmaabivahendite asukoht on nduetekohaselt miirgistatud ja asetseb kergesti

j uurdepiiiisetavas kohas ;
o tagama, et niihtavale kohale on viilja pandud telefoninumbrid abi kutsumiseks (iihtne

number 112).
o paigutama niihtavale kohale triikitult andmed t66tajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.
. selgitama t6<itajale, kuidas toimida td66nnetuse korral, milliseid abivahendeid sel puhul

kasutada, kust neid on vdimalik saada ning kelle poole ja kuhu p<iorduda esmaabi
saamiseks.

. tagama tricidnnetuse vdi todtaja haigestumise puhul esmaabivahendite kiittesaadavuse,
esmaabi andmise kohapeal selleks koolitatud t66taja poolt, operatiivse sidevdimaluse
ettevdtteviiliste teenistustega (iihtne number I12) ja vigastatu v6i haigestunu toimetamise
kas tervishoiuasutusse v6i koju (vastavalt arsti korraldusele).



24. T<,,iNSOTNVA JUHENDI KOOSTAMISEL ON KASUTATUD .TZiNCUTST
6rcus.lrn:

l. T<idtervishoiu ja t66ohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, I 7, 78; RT I
2002 ,47 ,297 ;P tT12002 ,63 ,387 ;  RT I2003 ,20 ,120 ;  RT I2004 ,  54 ,389 ;  RT I2004 ,86 ,
584;  RT 12A04,89,6t2;RT I  2005,39,308)
2. Tegevusaladele esitatavad tddtervishoiu tddohutus ja nduded (RT I 1999, 100, 881)
3. Tcidvahendi kasutamise tcidtervishoiujatd<iohutuse nduded (RT I2000, 4,30)
4. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord (RT I 2000, 4,29 )
5. Ohumiirguannete kasutamise nduded tcicikohas (RTL 2000,12,ll7; RTL 2004, 16,246)
6. Kuvariga t<i<itamise t<iiitervishoiu ja ttidohutuse n6uded (RTI 2000, 86, 556)
7. Esmaabi korraldus ettevdttes (RTL 2000,6,63 )
8. Tricitajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 816; RTL 2006, 24,431)
9. Tdotervishoiu- ja todohutusalase viilja6ppe ja t?iienddppe kord (RTL 2000, 136, 2157:
2001,35, 469)
10. T<l66nnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord (RTI
2003, 42,289 )
11. Raskuste kiisitsi teisaldamise tcidtervishoiu ja tridohutuse nSuded (RTL 2001,35, 468)
12. Tuleohutuse iildn6uded (RTL 2000,99, 1559)


