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VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI
SISSEJUHATAV OHUTUSJUHEND
Sissejuhatava juhendiga tutvumine tööle asumisel on kohustuslik kõigile töötajatele
sõltumata nende erialast, kvalifikatsioonist ja positsioonist. Sissejuhatava juhendamise
eesmärgiks on anda töötajatele üldteadmisi töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse
korraldamisest ettevõttes.
1. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
Töötervishoiu ja tööohutuse alane tegevus on reguleeritud Töötervishoiu ja tööohutuse
seadusega. Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni pädevuses on korraldada riiklikku järelevalvet
töökeskkonnas töötervishoiu ja tööohutust ning töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete
täitmise üle.
Töötervishoiu all mõistetakse Töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja
meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Tööohutusena mõistetakse töökorraldusabinõude ja
tehnikavahendite süsteemi sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab
töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.
Suhtlemiseks tööandjaga ja järelvalvet teostava organiga valitakse töökollektiivi poolt
töökeskkonnavolinik. Töökeskkonnavoliniku põhikohustus on regulaarselt jälgida
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, eeskirjade ja juhendite täitmist nii tööandja kui ka
töötajate poolt ning osaleda vajaduse korral kontrollimistes ja õnnetusjuhtumite põhjuste
selgitamises. Töökeskkonnavolinikud valitakse töötajate üldkoosolekul ning tööandja teeb
valitud töökeskkonnavolinike nimed ja ametid teatavaks Tööinspektsiooni kohalikule
asutusele valimistest arvates kümne päeva jooksul.
Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid:
Töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus on reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse
seadusega ja selle alamaktidega:
• Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord;
• Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
• Töötajate tervisekontrolli kord;
• Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord;
• Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine;
• Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
• Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
• Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
• Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
• Isikukaitsevahendite valimise ja tööohutuse nõuded
• Tuleohutuse seadus
Samuti reguleerivad töötervishoidu ja tööohutust kehtivad
normatiivaktid ning muud kehtivad eeskirjad ja lepingud.
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2. TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA PÕHIKOHUSTUSED.
Tööandja ja töötaja on kohustatud töölepingu sõlmimisel jälgima, et kokkulepe sõlmitaks
ainult nende tööde kohta, mille tegemiseks on töötaja välja õppinud.
Tööandja kohustused
Tööandja on kohustatud:
- andma igale töötajale kindla töökoha või tööpiirkonna;
- andma töötajale selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi ning tagama pideva töö
kogu tööpäevaks;
- tagama töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele vastavad töötingimused
- tutvustama töölevõtmisel, samuti töötamise ajal töötajatele tööandja kehtestatud
töökorralduse reegleid, töötervishoiu ja tööohutuse, tuleohutuse nõudeid ja
kontrollima nende täitmist
- selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid, korraldama
töötervishoiu ja tööohutuse alast väljaõpet;
- välja andma enne tööle asumist nõutavad isiklikud tööohutusvahendid ja
eritööriietuse;
- kindlustama töökohal ohutud ja tervislikud töötingimused,
- tagama töötervishoiu ja tööohutuse juhendite ja eeskirjade nõuete järgimise kõigil
töödel;
- korraldama terviskontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada
töökeskkonna ohutegur või töö laad
- kõrvalekaldumatult järgima tööseadusandluse töötervishoiu ja tööohutuse alaseid
sätteid, võtma tarvitusele meetmeid tööõnnetuste ja kutsehaiguste vältimiseks;
- tagama töötaja tööõnnetuste ja tervisekahjustuste vastu kindlustamisega seadusega
sätestatud korras.
- Tööandjal on õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid
töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
Töötaja kohustused ja õigused
Töötaja on kohustatud:
- osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
- järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust;
- läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras;
- tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema
enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
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kohe teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule
õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust, tööõnnetusest või tööülesande täitmist
takistavast tervisehäirest ning kõikidest kaitsesüsteemide puudustest ;
täitma tööandja, töökeskkonnaspetsialisti, töötervishoiuarsti, tööinspektori ja
töökeskkonnavoliniku töötervishoiu- ja tööohutusalase korralduse.

Töötajal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või
psühhotroopse aine olulise mõju all.
Töötajal on õigus:
- nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning
ühis- ja isikukaitsevahendeid;
- saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest,
tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest, tervisekontrolli tulemustest
ja tööinspektori ettekirjutusest tööandjale;
- tõsise, ähvardava või vältimatu õnnetusohu korral peatada töö ning lahkuda oma
töökohalt või ohtlikult alalt;
- keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise
või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata
tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule;
- nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle
või oma töötingimuste ajutist kergendamist;
- saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate
usaldusisiku ja asukohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt
rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust.
Töötaja tervisekontroll
Töötaja tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.
Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul
ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord 3
aasta jooksul. Tervisekontrolli käigus täidab töötaja tervisekontrolli kaardil
tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga. Töötervishoiuarst olles
tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning töökohal töötaja töökeskkonna ja
töökorraldusega, määrab vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel eriarste.
Töötervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu töötaja terviseseisundile ning teeb otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale
sobivuse kohta. Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja
tervisekontrolli otsuse. Töötervishoiuarst väljastab tööandjale terviskontrolli otsuse, milles
esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks
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3. ÜLDNÕUDED TÖÖKESKKONNALE
Töökeskkond kujundatakse ja sisustatakse nii, et töö oleks ohutu ning ei kahjustaks töötaja
või teiste isikute elu ega tervist. Töökeskkonna kahjulikud ja ohtlikud mõjurid ei tohi ületada
kehtivaid piirnorme.
Töökeskkonnas peab olema normidele vastav:
- temperatuur;
- suhteline õhuniiskus;
- valgustus;
- müra;
- tõmbetuuleta õhuvahetus
vastavalt TKNE-5/1995 „Tööruumide mikrokliima tervisenormidele ja eeskirjadele“.
Erandjuhtudel, kui töö iseloom normidele vastavust ei võimalda, tuleb kasutada
isikukaitsevahendeid, millede kasutamise kord määratakse kindlaks vastava juhendi või
eeskirjaga.
4. TÖÖKOHT
Töökoht peab olema kujundatud ja sisustatu nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja
tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. Keelatud on tõkestada jurdepääs
töökohtadele, tulekustutisvahenditele, elektrkilpidele ja varuväljapääsudele.
5.TÖÖVAHEND
Töötaja kasutusse antav töövahend ei tohi ohustada kasutaja ega teiste isikute tervist ja
töökeskkonda. Töövahendit võib kasutada ainult selle töö tegemiseks ja nendes tingimustes,
milleks see on ette nähtud. Ettenähtust erinevates töötingimustes töövahendi kasutamisel peab
rakendama täiendavaid ohutusabinõusid.Kui töövahendi kasutamise puhul on tõenäoline, et
see võib kasutajat ohustada või tema tervist kahjustada, peab tööandja tagama, et sellist
töövahendit kasutab ning hooldab, parandab, seadistab ja puhastab ainult see töötaja, kellele
see on tehtud tööülesandeks ja kes on saanud sellekohase väljaõppe. Tööandja tagab
töövahendi kasutamisel, hooldusel ja seadistamisel valmistaja antud kasutusjuhendis esitatud
nõuete järgimise.
6.VALGUSTUS
Töökoha territoorium, trepikojad, koridorid, töö-, olme- ja muud ruumid peavad olema
piisavalt valgustatud, et võimaldada ohutu töö ja liikumine. Vajaduse korral tuleb tagada
kohtvalgustus nii töökohtadel kui ka liikumisteede ohtlikes kohtades. Valgustus ja valgustid
ning valgustite paiknemine peavad olema töötajale ohutud. Kohad, kus valguse ootamatu
kadumine võib tekitada ohtu, tuleb varustada automaatselt süttiva autonoomse
hädavalgustussüsteemiga.
Nõuetekohaseks saab lugeda valgustust, mis tagab:
- püsivalt ühtlase valgustuse;
- küllaldase valgustuse;
- ei pimesta otseselt ega kaudselt (peegeldus);
- ei tekita tugevaid varje;
- annab õigesti edasi värvitoone;
- on ohutu ja bioloogiliselt täisväärtuslik.
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Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku valgust. Valgustus peab tagama
ohumärguannete ja hädaseiskamislülitite hea nähtavuse. Puuduliku loomuliku valgustuse
korral tuleb kasutada kunstlikku valgustust. Kunstlikuks valgustuseks võib kasutada üld- või
kombineeritud valgustust.
7.MÜRA JA VIBRATSIOON
Füüsikalised ohutegurid on: müra, vibratsioon jne. Tööandja peab rakendama abinõusid, et
füüsikalistest ohuteguritest tulenevat terviseriski vältida või viia see võimalikult madalale
tasemele. Mürarikastes töökohtades töötavatel inimestel tuleb iga 2 tunni järel võimaldada 10
– 15 minutiline vaheaeg müravabas ruumis.
8.VENTILATSIOON
Töökohtades peab toimuma küllaldane õhuvahetus. Ventilatsiooni taseme arvestamisel tuleb
arvesse võtta töötajate arvu ruumis, töötajate füüsilist koormust, tööruumi suurust. Vajaduse
korral tuleb ette näha sundventilatsioonisüsteemid ja tagada nende regulaarne hooldus.
Ventilatsiooniseadmed ei tohi oluliselt suurendada töökeskkonna mürataset.
9.TEMPERATUUR
Tööruumide temperatuur peab tagama mugava mikrokliima ja olema sobiv tööülesannete
täitmiseks. Tööruumide temperatuur peab töökohtades jääma vahemikku 18 – 25 kraadi.
Vajadusel tuleb tööruumnid varustada kohaliku kütte- ja jahutussüsteemiga.
10.PUHTUS
Töökoht, mööbel ja töövahendid peavad olema puhtad. Puhastada tuleb ka põrandaid, seinu ja
lagesid. Puhastustöö ja jäätmete eemaldamine peab toimuma vastavalt vajadusele ja
efektiivselt. Jäätmed tuleb ladustada selleks sobivates konteinerites.
11.TÖÖRUUMID
Tööruumides peab olema piisavalt palju vaba ruumi, et tagada inimeste vaba liikumine.
Minimaalne on inimese kohta 10 kuupmeetrit ruumi. Tööruumi ehitus- ja viimistlusmaterjalid
peavad olema tervisele ohutud ning kergesti puhastatavad.
12.TÖÖASEND
Töökohad peavad olema sobivad neid kasutavatele inimestele ja olema kooskõlas tehtava
tööga. Hädaolukorras peab olema võimalik kiiresti töökohalt lahkuda. Kui tööd tehakse või on
võimalik teha istudes, tuleb töökohad varustada sobivate istmetega, mis annavad piisavalt
tuge selja alatoele.
13. ELEKTRIOHUTUSE NÕUDED
Elektriseadmestik peab olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutuses nii, et ei
tekiks tule-, plahvatus-, või elektrikahjustuse ohtu ning vastama kehtivatele riiklikele
nõuetele.Kõik elektriseadmed peavad kaitseaparaatide abil olema kaitstud (automaatlülitid,
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releekaitsmed). Elektritöid võib teha ainult selleks väljaõppe saanud töötaja. Seadme
elektrisüsteemi riketest tuleb teatada käidujuhile (OÜ Skepter).
14. PÕRANDAD JA LIIKUMISTEED
Liikumistee all mõistetakse jalakäijate jaoks ettenähtud teed, mis hõlmab treppe, läbipääse,
väravaid. Põrandad ja liikumisteed peavad olema piisavalt tugevad. Pind ei tohi olla auklik,
ebatasane või libe ja liikumisteedel ei tohi olla takistusi. Nad peavad olema puhastatavad.
Treppide lahtine pool tuleb varustada piirde või käsipuuga. Käsipuu peab olema vähemalt
trepi ühel poolel.
15. AKNAD , UKSED, VÄRAVAD
Uste ja väravate asukoht, mõõtmed ja materjal valitakse nende kasutusotstarbele. Aknad,
läbipaistvad või valgust läbilaskvad pinnad seintes, ustes ja väravates peavad olema kaitstud
purunemise eest – tuleb need märgistada või tõsta sellise pinna silmatorkavust. Avatavate
akende ning katuseakende avamine ja sulgemine peab olema turvaline. Avatuna ei tohi aknad
olla ohtlikud. Päikesepoolsed aknad peavad olema valgust reguleeriva kattega. Aknad ja
katuseaknad tuleb projekteerida nii, et nende puhastamine ei oleks ohtlik. Uksed ja väravad
peavad olema nõuetekohaselt konstrueeritud ja vajaduse korral varustatud turvaseadmetega.
16.RASKUSTE KÄSITSI TÕSTMINE
Raskuste teisaldamise all mõeldakse raskuste tõstmist, langetamist, käes hoidmist, kandmist
või tõmbamist-lükkamist kas ühe või üheaegselt mitme töötaja poolt. Tööandja peab võtma
tarvitusele töökorralduslikud ja tehnilised abinõud, et vältida töökohas sellist teisaldustööd,
millega võib kaasneda terviserisk.
Raskuste käsitsi teisaldamisel on terviserisk tühine, kui raskuste hoidmise või kandmise
summaarne aeg tööpäevas ei ületa 0,5 tundi ja teisaldatava rskuse mass meestel ei ületa 10 kg
ja naistel 5 kg.
17. KUVARIGA TÖÖTAMINE
Kuvariga töötamisel peavad perioodilised puhkepausid moodustama vähemalt 10 protsenti
töötaja tööajast. Kuvariga töötamise asukoht peab olema projekteeritud ja kujundatud
ergonoomiliselt. Seadmetest lähtuv müra ning tausmüra tuleb viia madalale tasemele, et see ei
häiriks keskendumist ega suhtlemist Kiirgust, välja arvatud elektromagnetilise kiirguse nähtav
osa, tuleb vähendada tasemeni, mis tagaks töötaja ohutuse. Ekraanilt peegelduva ja pimestava
valguse vältimiseks tuleb arvutiruum kujundada selliselt, et valgusallikad, aknad ja teised
avaused, läbipaistvad või poolläbipaistvad seinad, eredalt värvitud seadmed ja seinad ning
üld- ja kohtvalgustus peavad asetsema kuvari ekraanist võimalikult kaugel. Akendel peab
olema valgust reguleeriv kate. Töö iseloomu ja töötaja nägemist arvesse võttes peab üld- ja
kohtvalgustus tagama töötaja nägemisväljas olevate pindade vajaliku kontrastsuse.
Kuvariga töötamisel peab:
- töölaud või -pind olema küllaldaselt suur, et võimaldada kuvari, klaviatuuri,
dokumendihoidja ja kuvariga ühenduses olevate välisseadmete sobivat paigutamist;
- töötool olema püsikindel, istme kõrgus ja seljatoe asend reguleeritavad, vajaduse
korral peab töötaja saama kasutada jalatuge;
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dokumendihoidja olema kindlal alusel ja teisaldatav, et vältida pea ja silmade
ebamugavaid liigutusi;
- märgid kuvari ekraanil peavad olema selged.
Loetavuse tagamiseks peab:
- märkide ja ridade vaheline kaugus olema piisavalt suur;
- märkide paistvus ja kontrastsus ekraanipildi tausta suhtes olema reguleeritav;
- ekraanipilt olema püsiv ja vaba virvendustest;
- ekraani kõrgus ja kaldenurk olema muudetavad.
Klaviatuur peab olema eraldiasetsev, kaldega ja mati pinnaga ning paigutatud laual nii, et:
- töötajal ei tekiks vaevusi kätes ega käsivartes;
- klaviatuuri ees oleks piisavalt vaba ruumi käte ja käsivarte toetamiseks.
- märkide asukohad klaviatuuril peavad olema selgesti nähtavad ja töötajale sobivad.
Töökeskkonna mikrokliima ja kahjulike ainete sisaldus õhus peab vastama kehtivatele
normidele.
Tarkvara projekteerimisel, väljatöötamisel, valimisel ja muutmisel peab tööandja võtma
arvesse järgmisi põhimõtteid:
- tarkvara peab sobima ülesande täitmiseks;
- tarkvara peab olema lihtne kasutada;
- tarkvara peab olema kohandatav olenevalt töötaja oskuste ja teadmiste tasemest;
- arvutisüsteemi vahel peab andma kasutajale talitustulemustest tagasisidet;
- tarkvara kujunduse väljatöötamisel peab arvestama ergonoomia printsiipe.
18. OLMETINGIMUSED
Kergesti ligipääsetavatesse kohtadesse tuleb vajaduse korral rajada selleks sobivad ja piisavad
sanitaarruumid ja pesemisvõimalused. Need ruumid tuleb hoida puhtana, tagatud peab olema
ventilatsioon ja valgustus. Pesemisruumid peavad olema varustatud sooja ja külma veega,
seebiga ja kuivatamisvahenditega. Naistele ja meestele tuleb ette näha erinevad riietus- ja
pesuruumid. Töötajatele tuleb ette näha nõuetekohane puhkeruum. See peab olema piisavalt
avara ja varustatud laua ja seljatoega toolidega. Võimaluse korral varustatakse puhkeruum
külmiku, veekeetmisvahend ja mikrolaineahjuga.
Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides ega teritooriumil ei tohi suitsetada.
19. TÖÖÕNNETUSTEST TEATAMISE KORD
Igast tööõnnetusest peab kannatanu või pealtnägija viivitamatult teatama oma otsesele
ülemusele või tööandja esindajale. Tööandja registreerib kõik tööõnnetused, raskete
tööõnnetuste puhul informeerib viivitamatult pärast arsti teatise saamist Tööinspektsiooni
ning surmaga lõppenud tööõnnetuse korral ka politseid.
Tööandja või tema ülesandel tööd korraldav töötaja on kohustatud:
- kiiresti tagama kannatanule esmaabi, vajaduse kutsuma kiirabi või organiseerima
kannatanu transpordi haiglasse;
- säilitama töötamiskoha ja seadmed tööõnnetuse uurimise alguseni samas
seisukorras, nagu need olid tööõnnetuse momendil, kui see ei ohusta läheduses
viibijaid ega põhjusta avariiohtu;
- piirama töötsooni kus toimus tööõnnetus;
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused selgitab uurimine, mille viib läbi
tööandja ja milles hääleõigusega osaleb töökeskkonnavolinik. Tööandja registreerib kõik
tööõnnetused ja kutsehaigused.
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Tööõnnetuse või kutsehaigestumise korral, mis põhjustas kannatanu töövõime kaotuse või
tema kergemale tööle üleviimise vajaduse vähemalt üheks tööpäevaks, peab tööandja
koostama sellekohase raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale, Tööinspektsiooni
kohalikule asutusele ja kindlustusasutusele. Raportis nimetatakse abinõud, mida tööandja
rakendab samalaadsete tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamiseks. Tööinspektor uurib
raskeid või surmaga lõppenud tööõnnetusi ja kutsehaigusjuhtumeid tööandjast sõltumatult.
Uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat.
20. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL
Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine
ohustatud alast.
Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult häirekeskusele (telefonil 112), kus tulekahju on puhkenud ja
- mis põleb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama valvetöötaja esitatud küsimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni, tõkestamaks tule
levikut;
- võimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik või objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- võimalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud
kemikaalid vms).
21. ESMAABI
Tööandja on kohustatud:
- kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja ruumi, kus vajadusel saab
anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni;
- paigutama nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest
(plakatid, brošüürid jm näitlikud materjalid);
- määrama isiku, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.
- Esmaabivahendite asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asetsema
kergesti juurdepääsetavas kohas, samuti peavad olema nähtavale kohale välja
pandud telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne number 112).
- paigutama nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda
esmaabi.
- selgitama töötajale, kuidas toimida tööõnnetuse korral, milliseid abivahendeid sel
puhul kasutada, kust neid on võimalik saada ning kelle poole ja kuhu pöörduda
esmaabi saamiseks.
- tagama tööõnnetuse või töötaja haigestumise puhul esmaabivahendite
kättesaadavuse, esmaabi andmise kohapeal selleks koolitatud töötaja poolt,
operatiivse sidevõimaluse ettevõtteväliste teenistustega (ühtne number 112) ja
vigastatu või haigestunu toimetamise kas tervishoiuasutusse või koju (vastavalt
arsti korraldusele).
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22. ERGONOOMIA JA ÜLEKOORMUSHAIGUSED.
KUIDAS VÄLTIDA KUTSEHAIGESTUMISI
Ergonoomia eesmärgiks on töökeskkonda ja töömeetodeid inimesele sobivaks (sobivamaks)
muutmine. Töökeskkond võib sisaldada füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, füsioloogilisi ja
psühholoogilisi ohutegureid. Tööandja ülesandeks on korraldada töökohtadel riskianalüüs.
Tehakse kindlaks, millised on ohutegurid. Hinnatakse nende mõju suurust, arvestades töötaja
individuaalseid omadusi ja tervislikku seisundit. Riski vähendamiseks on oluline korraldada
süstemaatiline töökeskkonna sisekontroll. Vajalik on anda töötajale täpsed tegevusjuhendid,
kuidas töötada, et vältida tervise kahjustusi. Tööandja on kohustatud omal kulul andma
töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad
seda nõuab.
23. KÄESOLEVA JUHENDI KOOSTAMISEL ON KASUTATUD JÄRGMISI EESTIS
KEHTIVAID ÕIGUSAKTE:
1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (RT I 1999, 60, 616; RT I 2000, 55, 362; RT I 2001,
17, 78; RT I 2002, 47, 297; 2002, 63, 387; RT I 2003, 20, 120; RT I 2004, 54, 389; 2004,
86, 584; 2004, 89, 612; RT I 2005, 39, 308; RT I 2007, 3, 11; 2007, 12, 66; 2007, 59,
381; RT I 2008, 56, 313; RT I 2009, 5, 35; 15, 93; 29, 176; 35, 232; 49, 331; 62, 405; RT
I 2010, 2, 108; 31, 158; RT I 2011, 1; RT I 2012, 1)
2. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RT I 2007, 42, 305)
3. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RT I 2000, 4, 30; RT I 2003,
89, 596)
4. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord (RT I 2000, 4, 29; RT I 2006, 20, 158;
RT I 2010, 52, 335; RT I 2011, 138)
5. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas (RTL 2000, 12, 117; RTL 2004, 16, 246)
6. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RTI 2000, 86, 556)
7. Esmaabi korraldus ettevõttes (RTL 2000, 6, 63 )
8. Töötajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, 816; RTL 2006, 24, 431)
9. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord (RTL 2000, 136, 2157;
2001, 35, 469)
10. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord (RT I,
2008, 17, 120)
11. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RTL 2001, 35, 468)
12. Tuleohutuse seadus (RT I 2010, 24, 116; 2010, 2; RT I 2011, 1)
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