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1. MIS ON ELUPÄÄSTVAD REEGLID?
1.1

Elupäästvad reeglid on põhilised ohutusnõuded kõrgendatud riskidega töödel, kus
nende mittetäitmine tähendab tõsiste vigastuste või surma saamise riski.

1.2

Eesmärgiks ei ole töötajate süüdistamine, vaid tööohutuse kultuuri tõstmine.

1.3

Reeglite järgimine on kohustuslik kõikidele töötajatele ja alltöövõtja töötajatele.

1.4

Reeglite eiramine toob kaasa karistuse.

2. MIS ON EESMÄRK?

Vältida tõsiseid
vigastusi



8 rasket tööõnnetust (2016)
Tänane seis

Soovitud eesmärk
Elupäästvate reeglite järgimine aitab päästa inimeste elusid

3. ELUPÄÄSTVAD REEGLID:
3.1 Enne töö alustamist veendu, et see on ohutu! Kui töötingimused ja käitumine ei ole
ohutud, siis lõpeta töö.
3.2 Eritöid teosta ainult kehtiva loa alusel!
3.3 Kõrgustes töötamisel kasuta kukkumiskaitsevahendeid!
3.4 Veendu alati, et seadmed ja töövahendid on korras!
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3.5 Turvaseadmete ja avariikaitsmete väljalülitamiseks peab olema vormistatud seadme
juhataja kirjalik luba.
3.6 Teosta tõstetööd ohutult! Ära liigu koorma all või ohutsoonis!
3.7 Kasuta ettenähtud isikukaitsevahendeid!
3.8 Ära viibi tööl alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all!
3.9 Ära suitseta väljaspool ettenähtud suitsetamisalasid!
4

IGA REEGLI TÄHENDUSED:
4.1 Enne töö alustamist veendu, et see on ohutu! Kui töötingimused ja käitumine ei
ole ohutud, siis lõpeta töö:






Hinda oma valmisolekut töö tegemiseks, keskendu tööülesandele.
Vaata ümber ja hinda, kas töö on ohutu/mis riskid esinevad ja kas nad on maandatud.
Oma tegevustega ära ohusta enda ega teiste elu.
Veendu selles, et tööd on võimalik alustada ohutult.
Ohuolukorra tekkimisel teavita tööandjat!

4.2 Eritöid teosta ainult kehtiva loa alusel!
 Järgmiseid töid võib teha ainult eriloaga: gaasiohtlikud tööd; tuletööd; kaevetööd;
kõrgendatud riskidega tööd (tõstetööd, tööd kõrgustes).
 Veendu et:
 Tööd on võimalik alustada ohutult.
 Tööde teostamiseks on vastav luba on olemas;.
 Gaasiohtlikus keskkonnas võib töid alustada vaid ohutust tõendava labori poolt
teostatud gaasianalüüsi tulemuse alusel.
4.3 Kõrgustes töötamisel kasuta kukkumiskaitsevahendeid!
Töö kõrgustes tähendab tööd kõikvõimalikes kohtades, kus inimene töötab kõrgemal kui
2 meetrit.
Enne tööde algust:
 Planeeri ja organiseeri tööd hoolikalt.
 Arvesta ilmastikuoludega (nt tugev tuul);.
 Kui oled töödejuht, siis taga, et kõik töötajad on saanud vastava koolituse ja on
pädevad teostama tööd ohutult.
 Väldi vigastuste tekkimise ohtu kukkuvate esemete tõttu.
 Võimalusel kasuta alati ühiskaitsevahendeid (piirded, võrgud jms).
 Kui ei ole võimalik ühiskaitsevahendeid kasutada, siis võtta tarvitusele ainult
kõrgustes töötamise isikukaitsevahendeid mida on nõuetekohaselt kontrollitud ja
hooldatud (turvarakmed, ohutusköied).
 Kõrgustes töötamisel kasuta kindlasti lõuarihmaga kaitsekiivrit.
4.4 Veendu alati, et seadmed ja töövahendid on korras!
Enne seadme kasutamist veendu, et seade vastab ohutusnõuetele (kokkupuude
seadme liikuvate osadega peab olema välditud)
 Oled saanud asjakohast väljaõpet ohutu töö teostamiseks antud seadmel.
 Oled kohustatud kasutama seadet nõuetekohaselt ja hoiduma omavoliliselt lahti
ühendamast,
muutmast
või
eemaldamast
töövahenditele
paigaldatud
ohutusseadiseid ja kasutama neid seadiseid nõuetekohaselt. Igast töövahendi rikkest
ja puudusest, mis ilmneb selle kasutamisel, tuleb tööandjat teavitada.
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Turvaseadmete ja avariikaitsmete väljalülitamiseks peab olema vormistatud
seadme juhataja kirjalik luba.
Selleks, et lülitada välja turvaseadmeid (nt tulekahjusignalisatsioon jms) ja/või
avariikaitsmeid (nt blokeeringud) peab saama seadme valdaja (seadme juhataja)
kirjaliku loa. Kirjalikus loas on kirjas seadmete positsioonid, põhjus nende
väljalülitamiseks; aeg, millal neid lülitati välja ja aeg millal lülitati sisse; seadme valdaja
allkiri.

4.6

Teosta tõstetööd ohutult! Ära liigu koorma all või ohutsoonis!
Enne tööde algust veendu:
 Et tõsteseadmed (sh tropid) on kontrollitud.
 Oled saanud asjakohast juhendamist ja väljaõpet.
 Ohutsoon on ära märgistatud.
 Liikumine koorma all (liikuva noole all) on keelatud sh ka kaitsekiivriga.
Keelatud on tõsta inimesi tõsteseadmetega, mis pole ette nähtud inimeste tõstmiseks.

4.7

Kanna ettenähtud isikukaitsevahendeid!
Töökohtadel on ohutusmärkidega märgistatud alad, kus tuleb kasutada
isikukaitsevahendeid. Töötaja on kohustatud kasutama isikukaitsevahendit vastavalt
kasutusjuhendile, tööandja antud juhistele ning hoidma neid töökorras.

4.8

Ära viibi tööl alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine
mõju all!
Joobeseisund on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest
põhjustatud terviseseisund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või
psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides.
Alkoholi-, narkootilise või muu aine piirmäära kohta kehtib kontserni ettevõtetes 0tolerantsus, seda ka töövälisel ajal ettevõtte tootmisterritooriumil viibides.
Alkoholi, narkootikumide või muu aine mõju all olev töötaja eemaldatakse koheselt
töökohalt.

4.9

Ära suitseta väljaspool ettenähtud suitsetamisalasid!
Suitsetamine kontserni territooriumil on keelatud, välja arvatud ettenähtud kohtades, mis
on märgistatud vastava infomärgiga.

5.

ELUPÄÄSTVATE REEGLITE TÄHTSUS

5.1

Elupäästvad reeglid on selged ja kõikidele ühiselt arusaadavad.

5.2

Elupäästvate reeglite järgimine
ametipositsioonist.

5.3

Kui mingi töö tegemine tähendab elupäästvate reeglite rikkumist, siis peab leidma
alternatiivseid lahendusi.

5.4

Elupäästvate reeglite rikkumisel on õigus peatada tehtavad tööd.

on kohustuslik

kõikidele

töötajatele, sõltumata

6. 0-TOLERANTSUSE KEHTESTAMINE
6.1

Elupäästvate reeglite rikkumise kohta kehtib 0-tolerantsus.
0-tolerantsus – sallimatus korrarikkumise suhtes ehk igal rikkumisel on tagajärg.
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Elupäästva reegli rikkumise korral:
 kontserni töötaja – hoiatuse määramine või töösuhete lõpetamine;
 alltöövõtja – sissepääsuloa sulgemine (alaliselt).

ELUPÄÄSTVATE
ETTEVÕTETES

REEGLITE

RIKKUJA

EI

SAA

TÖÖTADA

VKG

KONTSERNI

Marti Viirmäe
Tehnika- ja arendusosakonna juhataja

Ksenia Moskvina
Töökeskkonnajuht
Versioon
1

Esmaväljaanne

MS Word 2010; .doc
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