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EESSÕNA
Käesolevas kogumikus leidub süstematiseeritud kujul enamik informatsioonist,
mida oma igapäevatöös vajavad ettevõtte töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liige, samuti aga ka mitmed teised erinevate
astmete juhid, alates toote- ja suunajuhtidest ning lõpetades ettevõtte tegevjuhtkonnaga.
Kogumik on nime „Töökeskkond“ all ilmunud süstemaatiliselt juba alates 1997.
aastast. Uuendusena on otse kirjastusest tellinud klientidel võimalik kogumikku
kasutada varasema CD-plaadil asemel Internetis, ükskõik kus ja ükskõik mitme seadmega, mis kindlasti lisab mugavust ja paindlikkust. Neljandat aastat kuulub
komplekti ka raamat, mis sisaldab kogu tööohutuse ja töötervishoiu alustalaks oleva
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse. Raamatu lisamise idee pärineb eelkõige meie
püsitellijatelt. Vaatamata elektroonilise keskkonna mahukusele ja otsinguvõimalustele, vajab praktik siiski ka paberil trükist, kuhu teha märkmeid, milles joonida alla
olulisi lõike ning paigutada järjehoidjaid – seega käsiraamatut.
Nagu ikka, sisaldub kogumikus süstematiseeritud kujul kogu värske seadusandlus,
hulgaliselt mitmesuguseid infomaterjale, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu pädevate
organisatsioonide ametlikke töökeskkonna-alaseid juhendmaterjale ning loomulikult
erinevate dokumentide näidiseid. Seekordsesse kogumikku kuulub elektroonilisel
kujul ka neli täiesti iseseisvat käsiraamatut – Riskianalüüsi käsiraamat, Kontoriergonoomika käsiraamat, Esmaabi käsiraamat ja Kutsehaiguste käsiraamat.
Endiselt on kogumikus paljud olulised materjalid dubleeritult ka vene keeles.
Kogumiku kasutamise kiiruse ja mugavuse huvides on sisukorras kõik materjalid,
mis on võrreldes kogumiku eelmise versiooniga muutunud, tähistatud märkega UUS
ja lisandunud märkega UUS*. Materjalid, mis leiduvad ka venekeelsetena, on tähistatud märkega „vk“.
Loodame, et meie uuenenud kogumik “Töökeskkond ja tööohutus 2017” aitab Teil
vältida tüütuid infootsinguid ning võimaldab rohkem keskenduda oma põhitööle.
Kui see on nii, loeme oma eesmärgi taas täidetuks.
Ten-Team OÜ
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Vastu võetud 16.06.1999, RT I 1999, 60, 616, jõustumine 26.07.1999
Muudetud järgmiste aktidega:
14.06.2000 (RT I 2000, 55, 362) 21.07.2000
24.01.2001 (RT I 2001, 17, 78) 01.01.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 47, 297) 01.01.2003
19.06.2002 (RT I 2002, 63, 387) 01.09.2002
29.01.2003 (RT I 2003, 20, 120) 01.07.2003
28.06.2004 (RT I 2004, 54, 389) 15.07.2004
08.12.2004 (RT I 2004, 86, 584) 01.01.2005
16.12.2004 (RT I 2004, 89, 612) 31.12.2004
15.06.2005 (RT I 2005, 39, 308) 01.01.2006
20.12.2006 (RT I 2007, 3, 11) 26.01.2007
20.12.2006 (RT I 2007, 3, 11) 01.03.2007
20.12.2006 (RT I 2007, 3, 11) 01.07.2007
24.01.2007 (RT I 2007, 12, 66) 01.01.2008
24.10.2007 (RT I 2007, 59, 381) 26.11.2007
09.12.2008 (RT I 2008, 56, 313) 01.01.2009
17.12.2008 (RT I 2009, 5, 35) 01.07.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.07.2009
21.05.2009 (RT I 2009, 29, 176) 01.07.2009, osaliselt 01.04.2010
18.06.2009 (RT I 2009, 35, 232) 01.07.2009
30.09.2009 (RT I 2009, 49, 331) 01.01.2010
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) 01.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks
määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi
kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2
sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT
L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.05.2010 (RT I 2010, 31, 158) 01.10.2010
23.02.2011 (RT I, 25.03.2011, 1) 01.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014
[RT I, 22.12.2013, 1]
08.12.2011 (RT I, 29.12.2011, 1) 01.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014;
jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
25.01.2012 (RT I, 10.02.2012, 1) 20.02.2012
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1) 01.04.2013
13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 2) 01.04.2013
05.12.2013 (RT I, 22.12.2013, 1) 01.01.2014
19.02.2014 (RT I, 13.03.2014, 4) 01.07.2014, osaliselt 23.03.2014
26.03.2014 (RT I, 16.04.2014, 1) 26.04.2014
21.05.2014 (RT I, 04.06.2014, 2) 01.09.2014
05.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 1) 01.07.2014
19.06.2014 (RT I, 12.07.2014, 1) 01.01.2015
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19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse §
107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
17.09.2014 (RT I, 08.10.2014, 1) 18.10.2014
29.01.2015 (RT I, 26.02.2015, 1) 01.03.2015
29.10.2015 (RT I, 10.11.2015, 2) 01.12.2015
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.07.2016 ja 01.01.2017
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017

§ 2. Töötervishoid ja tööohutus
(1) Käesolevas seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse
vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist.
(2) Käesolevas seaduses mõistetakse tööohutusena töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab
töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.
(3) Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega.
TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule
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§ 1. Seaduse reguleerimisala
(1) Käesolev seadus sätestab töötajate ja ametnike (edaspidi töötaja) tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused
tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu
ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.
[RT I, 06.07.2012, 1 – jõust. 01.04.2013]
(2) Käesolevat seadust kohaldatakse kaitseväelaste ja asendusteenistujate teenistustingimuste ning Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja päästeasutuste
töötajate töö kohta niivõrd, kuivõrd eriseadustega või nende alusel kehtestatud õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 10.07.2012, 2 – jõust. 01.04.2013]
(3) Käesolevat seadust kohaldatakse ka:
1) kinnipeetava tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega;
2) õpilase ja üliõpilase tööle õppepraktikal;
3) juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle;
4) füüsilisest isikust ettevõtja tööle käesoleva seaduse § 12 lõigetes 7 ja 8 sätestatud ulatuses.
[RT I 2007, 3, 11 – jõust. 01.07.2007]
(4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.
[RT I 2007, 3, 11 – jõust. 01.03.2007]
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1. peatükk
ÜLDSÄTTED

MATERJALID VEEBIS
1. TÖÖKESKONNA- JA TÖÖOHUTUSALASE TÖÖ
KORRALDAMINE ETTEVÕTTES SAMM-SAMMULT

2. TÖÖKESKKONNA-ALANE SEADUSANDLUS
2.1. Töötervishoid ja tööohutus
 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (1.1.2017) UUS
 Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (1.1.2008)
 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (11.5.2013)
 Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine (1.6.2002)
 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord (1.1.2012)
 Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (1.6.2015) UUS
 Kutsehaiguste loetelu (20.5.2005)
 Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
(1.7.2015) UUS
 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu
ja tööohutuse nõuded (1.6.2015) UUS
 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas (1.6.2015) UUS
 Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
(1.6.2002)
 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (1.6.2002)
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord (1.7.2016) UUS*
 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (1.7.2007)
 Töötajate tervisekontrolli kord (1.6.2015) UUS
 Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord (1.6.2002)
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (1.7.2009)
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord (30.4.2007)
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
(1.6.2015) UUS
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
(1.7.2015) UUS
 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
(30.4.2007)
 Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel
(1.7.2014)
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1.1. Töö korraldamise nõuded samm-sammult
1.2. Töökeskkonnaalane töövahend Tööbik (UUS)
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Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
(1.9.2014)
2.2. Tooteohutus
 Toote nõuetele vastavuse seadus (7.4.2017) UUS
 Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (2.8.2013)
 Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord (21.12.2015)
UUS
 Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord
(3.4.2015) UUS
 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise
seadus (13.6.2016) UUS*
 Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast
nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine (15.8.2014)
 Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks (18.3.2016) UUS
2.3. Tuleohutus
 Tuleohutuse seadus (18.1.2016) UUS
 Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
(18.6.2012)
 Küttesüsteemi puhastamise nõuded (4.9.2010)
 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule (13.2.2016) UUS
 Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid (1.1.2014)
 Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja
-vööndi kohta (11.3.2011)
 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule (1.1.2012)
 Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele (4.9.2010)
 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded (10.9.2010)
 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral
tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded (10.9.2010)
 Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded (13.9.2010)
2.4. Seadmeohutus
 Seadme ohutuse seadus (1.7.2015) UUS*
 Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded
(13.2.2017) UUS*
 Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja
auditi tulemuste esitamisele (11.7.2015) UUS*
 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele (21.7.2015) UUS*
 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
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Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord (18.7.2015) UUS*
 Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded (13.3.2017) UUS*
 Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad
nõuded (21.3.2016) UUS*
 Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja
masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina
vastavushindamise kord (11.4.2015) UUS
 Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele (1.7.2015) UUS*
 Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord (1.7.2015) UUS*
 Plahvatusohutsoonide määramise nõuded (10.8.2015) UUS*
 Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertiﬁtseerimisskeemile
esitatavad nõuded (13.7.2015) UUS*
 Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus (1.7.2015) UUS*
 Meditsiiniseadme seadus (1.6.2016) UUS
 Meditsiiniseadme vastavushindamise kord (10.12.2010)
 Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid (3.5.2014)
 Nõuded meditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele ja pakendamisele ning
meditsiiniseadmega kaasnevale teabele (3.5.2014)
 Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid (16.1.2017) UUS
 Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja
nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (1.6.2015)
2.5. Põllumajandus
 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus (26.6.2016) UUS
 Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise
veo kohta esitatavad veterinaarnõuded (1.7.2014)
 Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud
veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertiﬁkaadile kantavad andmed (1.7.2014)
 Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja
piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord
(1.9.2015) UUS
 Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele (1.7.2014)
 Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel (5.7.2014)
 Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotega (5.7.2014)
38
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Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel (5.7.
2014)
Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel (5.7.2014)
Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega
kauplemisel (29.12.2014)
Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel (5.7.2014)
Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel (5.7.2014)
Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel (5.7.2014)
Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja
neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta (1.7.2014)
Söödaseadus (1.9.2015) UUS
Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord (1.7.2014)
Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise
kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord (1.7.2014)
Nende söötade tariifne klassiﬁkatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel
tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu (1.1.2015)
Ravimsööda käitlemise nõuded (1.7.2014)
Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise
kriteeriumid (1.9.2015) UUS
Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus (1.9.2015) UUS
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas
(16.3.2015) UUS
Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded
(7.5.2007)
Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda
sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku
nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord (15.10.2010)
Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded
ning taotluse menetlemise kord (14.7.2013)
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja
tasustamise kord (26.2.2017) UUS
Taimekaitseseadus (1.9.2015) UUS
Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise
kord (1.7.2014)
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse
toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad (1.10.2014)
Fütosanitaarsertiﬁkaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertiﬁkaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord (1.10.2014)
Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord (1.7.2014)
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded (27.3.2017) UUS
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Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede,
taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord (11.5.2008)
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel,
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil
(1.10.2014)
Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile (1.6.2015) UUS
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri (1.10.2014)
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel
taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud (1.7.2014)
Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise
ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded (1.1.2010)
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld (1.10.2014)
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral (1.10.2014)
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertiﬁkaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli (5.10.2014)
Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade
ja koolituse kestuse nõuded (26.11.2013)
Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded (1.6.2015) UUS
Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord (1.1.2010)
Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus (1.9.2015) UUS
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning
taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2015. aastal (1.1.2015)
Taimetervise registri põhimäärus (1.9.2015) UUS
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord (1.10.2014)
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord (5.10.2014)
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide
ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise
kord (1.9.2015) UUS
Veterinaarkorralduse seadus (1.7.2016) UUS
Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja
maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord
(1.7.2014)
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Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu
määra kehtestamine 2015. aastaks (1.1.2015)
Veterinaartõendile kantavad andmed (1.7.2014)
Biotsiidiseadus (18.1.2016) UUS
Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele
(20.7.2009)
Loomatauditõrje seadus (1.1.2017) UUS
Aruandes sisalduvate andmete loetelu (1.1.2010)
Aujeszky haiguse tõrje eeskiri (1.7.2014)
Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõuded (1.7.2014)
Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning
loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise
veterinaarnõuded (1.7.2014)
Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku
loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded
ning esitamise kord (1.1.2010)
Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri (1.7.2014)
Lindude gripi tõrje eeskiri (1.9.2015) UUS
Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded (6.9.2015) UUS
Marutaudi tõrje eeskiri (1.7.2014)
Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul
eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa
taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu
ning taotluse menetlemise kord (1.9.2015) UUS
Nende mitte eriti ohtlike loomataudide nimekiri, mille puhul loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitatakse (2.7.2010)
Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri (13.5.2016) UUS
Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord (18.9.2015) UUS
Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta (24.7.2005)
Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja
ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste
tibude tootmise veterinaarnõuded (1.7.2014)
Põllumajandusloomade register (1.9.2016) UUS
Salmonellooside tõrje eeskiri (7.10.2016) UUS
Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või
veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded (1.7.2014)
Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning
loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või
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aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks (1.7.2014)
Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri (7.11.2016) UUS
Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri (1.9.2015) UUS
Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded (1.7.2014)
Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine (1.1.2013)
Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise
kord (1.1.2010)
Teatud loomataudide tõrje eeskiri (1.9.2015) UUS
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded (1.7.2006)
Veeloomataudide tõrje eeskiri (14.11.2014)
Veiste brutselloosi tõrje eeskiri (1.7.2014)
Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri (1.7.2014)
Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja
loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded (1.7.2014)
Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava
loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise,
sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise
ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks,
säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded (1.7.2014)
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus (1.9.2015)
UUS
Geneetiliselt muundatud organismi ja seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisaruande sisu (12.9.2004)
Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord (10.4.2005)
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organismide või neid sisaldavate või neist koosnevate toodete turustamisloa taotluses esitatavate andmete loetelu ja taotluste vormid, riskianalüüsi
tegemise kord ja riskianalüüsi tulemustes esitatavate andmete loetelu, lubades
sisalduvate andmete loetelu ja lubade vormid (12.9.2004)
Väetiseseadus (1.9.2015) UUS
Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupa (24.11.2014)
Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele (5.7.2014)
Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa
saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse
menetlemise kord (1.7.2014)
Väetiseregistri põhimäärus (9.10.2015) UUS
Väetiste nomenklatuur (15.8.2014)
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2.6. Ehitus
 Ehitusseadustik (1.3.2017) UUS*
 Ehitusseadustik (1.7.2017) UUS*
 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (12.9.2015) UUS*
 Ehitise auditi tegemise kord (28.9.2015) UUS*
 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi
tähistusele esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu (1.7.2015) UUS*
 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused (1.7.2015) UUS*
 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded (1.7.2015) UUS*
 Ehitisregistri põhimäärus (1.7.2015) UUS*
 Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS
 Elamu energiaauditile esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
 Eluruumile esitatavad nõuded (6.7.2015) UUS*
 Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele (15.1.2016) UUS*
 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika (1.7.2015) UUS*
 Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord (1.7.2015) UUS*
 Kvaliﬁkatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvaliﬁkatsiooninõuded (10.8.
2015) UUS*
 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded (13.3.2017) UUS*
 Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava
(6.7.2015) UUS*
 Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele (6.7.
2015) UUS*
 Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele (1.7.2015) UUS*
 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile (1.7.2015) UUS*
 Nõuded ehitusprojektile (21.7.2015) UUS*
 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele (10.10.2016) UUS*
 Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele
(7.12.2015) UUS*
 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja
konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta,
puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu
asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või
-augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning

CD

ATS

VEEB

TTS

puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid (17.7.2015)
UUS*
 Omanikujärelevalve tegemise kord (6.7.2015) UUS*
 Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu (1.7.2015) UUS*
 Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja
andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta (10.4.2016)
UUS*
 Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri (21.3.2016) UUS*
 Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete
loetelu ning edastamise kord (1.7.2015) UUS*
 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja
taotluste esitamise kord (1.7.2015) UUS*
 Tee ehitamise ja korrashoiu terminid (10.8.2015) UUS*
 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (11.4.2016) UUS*
 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (6.7.2015) UUS*
 Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele
(13.2.2017) UUS*
 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele
(5.9.2016) UUS*
 Tee projekteerimise normid (10.8.2015) UUS*
 Tee seisundinõuded (18.7.2015) UUS*
 Teeregistri põhimäärus (15.1.2016) UUS*
 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded
(22.4.2016) UUS*
 Volituse andmine kaitseministrile ehitusseadustiku alusel määruse andmiseks
(1.7.2015) UUS*
 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (1.1.2017)
UUS*
2.7. Transport
 Autoveoseadus (18.1.2016) UUS
 Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm (15.2.2010)
 Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine (17.6.2016) UUS
 Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri (16.9.2002)
 Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning
tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu
määrad (12.9.2015) UUS*
 Ohtlike veoste autoveo eeskiri (1.7.2015) UUS
 Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja
koolituskursuse õppekava (17.6.2016) UUS
 Veoloa taotlemise ja andmise kord (1.12.2014)
 Liiklusseadus (7.4.2017) UUS
44

TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule




















TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule

45

TTS



VEEB



ATS



Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord (1.6.
2016) UUS
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija
kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord (17.6.2016) UUS
Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa
väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvaliﬁkatsioonile (1.5.2016) UUS
Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse
nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kord (1.11.2015) UUS*
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord (1.1.2016)
UUS
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus
(27.4.2015) UUS
Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord
(13.4.2012)
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (1.7.2011)
Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vormi kehtestamine (1.7.2011)
Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord (1.7.2011)
Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord (1.1.2012)
Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi
vorm ja väljaandmise tingimused (18.2.2013)
Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord (5.12.2011)
Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord (1.7.2011)
Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja
mürataseme piirväärtused (30.9.2004)
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele (30.4.
2017) UUS
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord (25.4.2015) UUS
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord (30.4.2017) UUS
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (1.1.2017) UUS
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded (1.7.2011)
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad (23.7.2016) UUS
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning
tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud (1.1.2017) UUS
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Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm
(23.5.2015) UUS
Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise
kord (9.1.2003)
Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvaliﬁkatsiooninõuded (1.7.2011)
Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded
(1.7.2011)
Mootorsõidukijuhi õpetaja kvaliﬁkatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise
õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise
kord (12.10.2015) UUS
Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele (1.5.2015) UUS
Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise
tingimused ja kord (1.7.2011)
Nõuded mootorsõidukijuhi eksamineerija kvaliﬁkatsioonile ja ettevalmistusele ning mootorsõidukijuhi eksamineerimise õigust tõendava tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord (25.4.2015) UUS
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele (8.8.2014)
Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord (1.7.2011)
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord (30.4.2017) UUS
Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu (1.7.2011)
Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord (1.7.2011)
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord (1.3.2015)
Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord (16.1.2015)
Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord
(29.5.2015) UUS
Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvaliﬁkatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava (17.6.2016)
UUS
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning
tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord (30.4.2017) UUS
Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele
vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord (10.5.2014)
Trammijuhi kvaliﬁkatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord (25.4.2015) UUS
Trollibussijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava (8.7.2005)
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Autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus
(12.3.2012)
Liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (1.7.2011)
Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse
muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste
muutmise seadus (1.1.2012)
Jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seadus tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest
(18.3.2011)
Meresõiduohutuse seadus (15.4.2016) UUS
Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded
(1.2.2016) UUS
Alla 24-meetrise pikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused
(28.1.2012)
Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas (1.1.2003)
Hüdrograaﬁliste mõõdistustööde tegemise kord (2.1.2011)
Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm (1.5.2015) UUS
Jäämurdetööde kord (15.12.2013)
Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid (7.11.2014)
Klassiﬁtseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded (1.12.2015)
UUS
Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm (1.7.2017) UUS
Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe
kehtivuse peatamise või tühistamise kord (1.1.2003)
Laeva kontroll-lehe vorm (1.1.2003)
Laeva turvaülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm
(24.9.2011)
Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord
(24.9.2011)
Laeva vahiteenistuse kord (6.2.2016) UUS
Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord (23.9.2016) UUS
Laevakontrolli akti vorm (2.1.2011)
Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori koolitus- ja kvaliﬁkatsiooninõuded, kutsetunnistuse vorm ja väljastamise kord ning operaatori atesteerimise kord (18.5.2012)
Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord (23.4.2012)
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Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvaliﬁkatsiooninõuded (9.3.2003)
Laevapere liikmete koolitus- ja kvaliﬁkatsiooninõuded ning diplomeerimise
kord (14.6.2014)
Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord (29.1.2016) UUS
Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja
soovituslikud vormid (24.3.2017) UUS
Lootsikviitungi vorm (1.1.2015)
Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad
(6.7.2015) UUS
Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm (23.5.2009)
Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord (16.1.2017)
UUS
Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses
õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord
ning tervisetõendite vormid (14.7.2012)
Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord (2.1.2011)
Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise (16.5.2011)
Ohtlikust lastist teavitamise kord (23.9.2013)
Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm (6.10.2006)
Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja
terminali esindaja teavitamise kord (30.9.2005)
Pukseerimise nõuded (1.1.2003)
Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid (24.9.2011)
Reisijateveo tunnistuse vorm (25.4.2009)
Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded (13.11.2005)
Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded (21.8.2005)
Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi
poolse lisaülevaatuse akti vorm (6.9.2014)
Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvaliﬁkatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid (1.1.2017) UUS
Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu
mehitatuse tunnistuse vorm (23.9.2005)
Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded
(1.1.2005)
Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded (13.11.2005)
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Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord (1.1.2004)
Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm (8.2.2008)
Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu ja dokumentide esitamise kord (1.9.2014)
Volitatud klassiﬁkatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassiﬁkatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord (1.1.2016) UUS
Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid (2.6.2015) UUS
Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise
ning nõuetele vastavuse tõendamise kord (18.1.2016) UUS
Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvaliﬁkatsiooninõuded (29.7.2011)
Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord (14.11.2014)
Lennundusseadus (1.1.2017) UUS
Lennundusseadus (1.7.2017) UUS
Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele (3.6.2012)
Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertiﬁtseerimise tingimused ja kord
(12.11.2012)
Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord (22.4.2016) UUS
Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas (1.4.2013)
Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertiﬁkaadi väljaandmise,
muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord (15.6.2015)
UUS
Kaitselennunduse õhusõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus
(10.8.2009)
Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord (1.10.2009)
Lennuettevõtja sertiﬁkaadi väljaandmise kord, nõuded lennuettevõtja sertiﬁkaadi ja käitamistingimuste sisule, nõuded lennutöödel käitatava õhusõiduki
varustusele ning lennutöödega tegeleva lennuettevõtja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele ning lennuettevõtja sertiﬁkaadi vormid (8.8.2010)
Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertiﬁtseerimise ja sertiﬁkaatide väljaandmise kord (7.10.2012)
Lennukõlblikkuse kontrolli sertiﬁkaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja
kehtetuks tunnistamise kord (20.7.2009)
Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvaliﬁkatsioonile ja
koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri (21.9.2008)
Lennumeteoroloogiateenuse osutamise ja tagamise kord (2.11.2009)
Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord (1.7.2013)
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Lennundusjulgestuse järelevalve teostamise kord (8.8.2014)
Lennundusspetsialistide vanusele ja kvaliﬁkatsioonile, nende koolitusele ja
eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri (15.12.2014)
Lennundusseaduse muutmise seadus (13.5.2016) UUS*
Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel
(1.1.2015)
Lennuvälja ja kopteriväljaku sertiﬁtseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja
kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele (11.7.2011)
Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise
kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule (3.8.2009)
Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded (8.5.2006)
Nõuded lennunduse erialakeele oskustaseme testidele, testimise kord, sealhulgas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni liikmesriigi lennundusvõimu järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamise,
lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertiﬁkaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ja sertiﬁkaadi vorm ning lennunduse erialakeele oskustaseme eksamineerija volitamise kord (26.10.2009)
Perroonil teostatava tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu
liikmesriikide õhusõidukite suhtes (1.1.2016) UUS
Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest (20.6.2016) UUS*
Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle
laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord (9.5.2011)
Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertiﬁkaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord (26.12.2009)
Õhusõiduki lennukõlblikkussertiﬁkaadi ja piiratud lennukõlblikkussertiﬁkaadi
väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord
(8.6.2015) UUS
Õhusõiduki meeskonnaliikme sertiﬁkaadi vorm ja väljaandmise kord
(30.9.2004)
Õhusõiduki meeskonnaliikmete, lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite ning nimetatud erialadel õppivate ja õppima asuvate isikute tervisenõuded,
tervisekontrolli ning tervisetõendite väljaandmise, pikendamise, uuendamise
ja kehtetuks tunnistamise kord (5.1.2012)
Õhusõiduki sundmaandamise kord (1.6.2002)
Õhusõidukite märgistamise kord (10.2.2012)
Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri (5.4.2015) UUS
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR 2015)
(1.1.2015) UUS*
TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule
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2.8. Jäätmed
 Jäätmeseadus (1.1.2017) UUS
 Jäätmeseadus (1.7.2017) UUS
 Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded (1.1.2016) UUS
 Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord (2.1.2013)
 Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded (28.4.2014)
 Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja
sihtarvude saavutamise tähtajad (11.4.2014)
 Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord
(1.1.2016) UUS
 Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike
andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm
(1.1.2016) UUS
 Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate
ja registreerimistõendi vormid (1.1.2016) UUS
 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud (24.6.2016) UUS
 Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba
ei nõuta (4.9.2010)
 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
(1.1.2016) UUS
 Metallijäätmete täpsustatud nimistu (26.8.2016) UUS
 Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord (1.1.2016) UUS
 Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (13.2.2010)
 Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi
taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm (1.1.2016) UUS
 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord (23.1.2017) UUS
 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused
(1.1.2016) UUS
 Patareide ja akude märgistamise viis ja kord (4.9.2011)
 Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning
taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude
saavutamise tähtajad (18.10.2013)
 Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded (7.6.2013)
 Probleemtooteregistri põhimäärus (14.2.2014)
 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (1.1.2016) UUS
 Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded (1.1.2016) UUS
 Romusõidukite käitlusnõuded (1.1.2016) UUS
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Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral
pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded (1.1.2016) UUS
2.9. Maapõu
 Maapõueseadus (1.1.2017) UUS*
 Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded (1.7.2015)
 Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri (1.1.2017) UUS*
 Kaevanduses päästetöö kohta esitatavad nõuded ja päästeasutustega tehtava
koostöö kord (9.1.2017) UUS*
 Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord
(1.4.2017) UUS*
 Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord (7.1.2017) UUS*
 Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja kasutatava varu suurus
(1.1.2017) UUS*
 Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded
taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja
maavara kaevandamise loa vorm (28.1.2017) UUS*
2.10. Kemikaalid
 Kemikaaliseadus (1.12.2015) UUS
 Hea laboritava nõuded ja kord (25.12.2015) UUS
 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord (14.2.2016) UUS
 Ohtlike kemikaalide arvestuse kord (25.12.2015) UUS
2.11. Kiirgus
 Kiirgusseadus (1.11.2016) UUS
 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega
saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused (1.11.2016) UUS
 Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad (1.11.2016) UUS
 Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord, radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoeﬁtsientide ning kiirgus- ja koefaktori väärtused ning nende mõõtmise kord (1.11.2016) UUS
 Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded (1.11.2016) UUS
 Radioaktiivsete jäätmete klassiﬁkatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete vastavusnäitajad (1.11.2016)
UUS
 Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta (1.11.2016)
UUS
52
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2.12. Gaas
 Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded (1.7.2015) UUS*
 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded (13.3.2017) UUS*
2.13. Bioloogilised ohud
 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus (1.1.2015)
 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise
loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu (1.6.2002)
 Riskianalüüsis sisalduvate andmete loetelu ja riskianalüüsi tegemise kord
(1.6.2002)
 Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded (1.6.2002)
2.14. Lõhkematerjalid, relvad
 Lõhkematerjaliseadus (18.1.2016) UUS
 Konﬁskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku järelevalve
käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise
ja hävitamiseks üleandmise kord (6.9.2014)
 Lõhkematerjali arvestuse kord (1.3.2009)
 Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded
(10.6.2005)
 Lõhkematerjali jaotus allklassidesse ja sobivusrühmadesse (1.5.2004)
 Lõhkematerjali käitlemise kord (19.5.2008)
 Lõhkematerjali käitlemislubade komisjoni moodustamis- ja töökord
(19.5.2008)
 Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loale esitatavad nõuded (19.5.2008)
 Lõhkematerjali vahetu käitleja ja pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli kord (14.7.2005)
 Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded (13.8.2012)
 Lõhkematerjalisektori ettevõtja ja pürotehnilise toote käitlemisega tegeleva
ettevõtja personali pädevuse nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
(12.3.2011)
 Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded
(1.7.2015) UUS
 Lõhketöö projektile esitatavad nõuded (19.5.2008)
 Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja vastavushindamisele esitatavad nõuded
(13.5.2016) UUS*
 Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded (4.7.2010)

ATS



Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus
(1.11.2016) UUS
Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras (1.11.2016) UUS
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Relvaseadus (1.3.2016) UUS
Relvaseadus (1.1.2020) UUS
Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine
(1.1.2012)
Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu (27.4.2007)
Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi
väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm (27.4.2007)
Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded
(8.7.2005)
Nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema
asendaja teadmistele ja tema eksamineerimise kord (25.6.2016) UUS*
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord (1.1.2012)
Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine
(1.1.2008)
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord (1.2.2010)
Relva laskekõlbmatusnõuded (1.4.2015) UUS
Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine (0.1.1900)
Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid (17.10.2016) UUS*
Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse
ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva
asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord (1.4.2015)
UUS
Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord (27.4.
2003)
Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele tollikontrolli tsoonis
kontrolliva volitatud asutuse määramine (1.4.2015) UUS
Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise
arvestamise ning maksmise kord (1.1.2012)
Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord (1.4.2015)
UUS*
Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine (1.6.2002)
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord (26.7.2016) UUS*
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus (1.8.2016) UUS
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva
osade käitlemise ja üleandmise kord (1.9.2015) UUS
Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni
vormid ning väljaandmise kord (1.1.2010)
Tüübikinnituse teostamise kord (1.4.2015) UUS
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2.15. Keskkonnakaitse
 Tööstusheite seadus (1.1.2017) UUS
 Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise
tegevuse jaoks nõutav kompleksluba (14.6.2013)
 Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm (15.2.2016) UUS
 Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine
mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded (6.7.2013)
 Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamisele (29.6.2013)
 Veeseadus (6.1.2017) UUS
 Veeseadus (1.7.2017) UUS
 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (28.11.2015)
UUS
 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (1.1.2010)
 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (25.4.2010)
 Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee
kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud
kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses (17.7.2010)
 Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning
nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste
riikliku keskkonnaseire jaamad (1.1.2017) UUS
 Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded (1.1.2012)
 Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika
(27.9.2014)
 Veeseaduse muutmise seadus (16.11.2015) UUS
 Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad
nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning
proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord (21.8.2011)
 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri (2.5.2014)
 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik,
mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside
määramise kord (28.11.2010)
 Proovivõtumeetodid (31.5.2013)
 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik,
mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate
tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete
sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord (15.7.2016) UUS
 Põhjaveekomisjoni põhimäärus (27.10.2002)
 Põhjaveevaru hindamise kord (8.2.2003)
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Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid (30.3.2009)
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded (1.1.2016) UUS
 Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine (1.6.2002)
 Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine (16.6.2013)
 Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks
tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid
(10.5.2013)
 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (15.4.2011)
 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded
(19.8.2016) UUS
 Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise
kord (21.3.2015) UUS
 Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded (8.6.2012)
 Veeuuringut teostavate katselaborite võrdluskatse kord (16.7.2004)
2.16. Tervihoid ja ravi
 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (1.1.2017) UUS
 Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograaﬁlise uuringu tegemise kord (17.4.2010)
 Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused (1.1.2012)
 Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe
edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord (1.1.2010)
 Immuniseerimise korraldamise nõuded (22.5.2016) UUS
 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord (1.1.2010)
 Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse tegemise kord (17.11.
2003)
 Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimise ning ravimise kord rasedal (17.11.
2003)
 Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos
andmesubjekti identiﬁtseerivate isikuandmetega (1.4.2013)
 Nakkushaiguste registri põhimäärus (1.4.2013)
 Nakkushaiguste tõrje nõuded (1.1.2010)
 Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded
ning kord (1.1.2010)
 Nakkusohtliku materjali käitlemise kord (1.1.2010)
56
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Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord
(30.10.2015) UUS
Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele
ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele (17.11.2003)
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (14.12.2015) UUS*
Rahvatervise seadus (1.3.2016) UUS
Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord
(1.1.2010)
Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine (1.6.2002)
Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded (31.3.2014)
Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamine (1.1.2010)
Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete
mõõtmine (1.6.2002)
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes
ja mürataseme mõõtmise meetodid (11.2.2017) UUS
Nõuded suplusveele ja supelrannale (1.1.2012)
Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded (1.6.2002)
Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri (1.1.2012)
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele (13.2.2016) UUS
Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile (1.1.2016)
UUS
Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele (1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (20.7.2015) UUS
Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele,
sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule (14.10.2011)
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale (1.10.2010)
Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele (13.2.2016) UUS
Tervisekaitsenõuded lasteluttidele (1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded mineraalveele (1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele (1.4.2012)
Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele
(1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele (1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
(23.4.2012)
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses
(1.1.2010)
Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele (26.8.2011)
Toidunormid kinnipidamisasutustes (1.1.2010)
Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded (31.3.2014)
Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine (1.6.2002)
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Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid (1.6.2002)
Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus
(19.3.2017) UUS
Isiku surma fakti tuvastamise tingimused ja kord ning surma fakti tuvastamise
akti vorm (7.3.2015)
Ravimiseadus (14.5.2016) UUS
Ravimiseadus (9.6.2019) UUS
Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord (4.3.2011)
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord (9.6.2019) UUS
Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud (23.1.2009)
Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu (4.3.2011)
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvaliﬁkatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvaliﬁkatsiooni vastavuse hindamise kord (1.11.2013)
Homöopaatiliste preparaatide müügiloa taotlemise tingimused ja kord (24.4.
2010)
Kliiniliste uuringute meditsiinieetika komitee töökord, kooskõlastuse saamiseks esitatavate andmete loetelu, komitee otsuse tegemise kord ja kooskõlastuse avalduse vorm (1.3.2005)
Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (14.5.2016)
UUS
Nõuded pädeva isiku kvaliﬁkatsioonile ja kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide loetelu (21.10.2005)
Proviisori ja farmatseudi kvaliﬁkatsioonieksami korraldamise tingimused ja
kord (1.1.2010)
Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvaliﬁkatsiooni omandanud isiku kutsekvaliﬁkatsiooni tunnustamise aluseks olevate
kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide loetelu (1.1.2010)
Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvaliﬁkatsiooni
tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu (1.7.2005)
Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvaliﬁkatsiooni tunnustamise tõendite vormid (1.1.2010)
Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus (8.8.2010)
Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord (18.9.2015) UUS
Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning
muudatuste taotlemise tingimused ja kord (21.7.2012)
Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord (21.7.2012)
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Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni
loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase
hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord (28.3.2014)
Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire
tasu arvestamise ja tasumise kord¹ (13.5.2013)
Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning
taotluse menetlemise tingimused ja kord (24.4.2010)
Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses (1.3.2005)
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks
tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid
ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu (3.5.2017) UUS
Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri (1.1.2011)
Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord (24.2.2014)
Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja
kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu (10.3.2017)
UUS
Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja poolt ravimite tooraine ümberpakendamise tingimused ja kord (25.3.2005)
Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord (28.5.2016) UUS
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri (8.2.2016) UUS
Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord (28.5.2016) UUS*
Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise
tingimused ja kord (7.2.2011)
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning
retsepti vorm (10.3.2017) UUS
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning
retsepti vorm (3.5.2017) UUS
Ravimpreparaatide klassiﬁtseerimise tingimused ja kord (13.5.2013)
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus (3.5.2017)
UUS
Taimsete ravimite ja traditsiooniliste taimsete ravimite müügiloa taotlemise
tingimused ja kord (21.10.2005)
Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise
ja hävitamisele suunamise kord (1.3.2005)
Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele (1.1.2010)
Välisriigis kvaliﬁkatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise,
korraldamise ja tulemuste hindamise kord (1.1.2010)
Välisriigis omandatud proviisori kvaliﬁkatsiooni Eestis nõutava kvaliﬁkatsiooniga võrdlemise kord (1.1.2010)
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (3.3.2017) UUS
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (1.7.2017) UUS
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Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks
(1.1.2013)
Eriarstiabi erialade loetelu (1.3.2016) UUS
Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või
Šveitsis omandatud kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvaliﬁkatsiooni vastavuse hindamise kord (18.1.2016) UUS
Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord
(20.1.2014)
Haigla liikide nõuded (4.6.2016) UUS
Haiglavõrgu arengukava (14.7.2015) UUS
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende
hulka kuuluvad tegevused (22.5.2016) UUS
Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord (1.6.2002)
Kiirabi rahastamise kord (1.1.2010)
Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord
(6.12.2014)
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend (28.11.2014)
Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded
ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord (1.9.2014)
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele
ja aparatuurile (4.6.2016) UUS
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile
(16.12.2013)
Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend (1.3.2016)
UUS
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning
perearsti nimistute piirarv (24.3.2017) UUS
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord (24.3.2017)
UUS
Riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide arv (10.1.2014)
Taastusravi osutamise ulatus ja kord (6.9.2015) UUS
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende
säilitamise tingimused ja kord (1.7.2016) UUS
Tervise infosüsteemi eetikakomitee töökord, komitee liikmete arv ja määramise kord (21.9.2008)
Tervise infosüsteemi põhimäärus (1.1.2017) UUS
Tervishoiukorraldus hädaolukorras (12.1.2014)
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord (1.1.2017) UUS
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse
kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine (30.9.2016)
UUS
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord (1.7.2016) UUS
TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule

TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule

61

VEEB
ATS
CD

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus
(1.7.2014)
 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded (1.1.2014)
 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded
(1.1.2010)
 Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine (1.6.2002)
 Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu
(1.1.2013)
 Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm (1.3.2016) UUS
 Tervishoiutöötajate kvaliﬁkatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord (1.1.2013)
 Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvaliﬁkatsiooni tõendavate
dokumentide loetelu (1.1.2010)
 Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus (1.3.2016) UUS
 Välisriigis kvaliﬁkatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord (1.1.2010)
 Välisriigis omandatud kvaliﬁkatsiooni Eestis nõutava kvaliﬁkatsiooniga võrdlemise kord (1.1.2010)
 Õendusabi erialade loetelu (21.4.2007)
2.17. Tarbijakaitse
 Tarbijakaitseseadus (10.1.2017) UUS
 Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine (1.3.2016) UUS*
 Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded (1.3.2016) UUS
 Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate
asutuste nimetamine (1.3.2016) UUS
 Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord
(1.1.2017) UUS
2.18. Standardid
 Mõõteseadus (1.1.2017) UUS
 Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad (26.9.2016) UUS
 Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded (20.4.2016) UUS*
 Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord (13.10.2006)
 Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja
nende kasutamise viis (3.12.2012)
 Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu (1.5.2004)
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Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord
(1.5.2004)
 Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord
ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete
loetelu (1.10.2011)
2.19. Hädaolukord
 Hädaolukorra seadus (1.1.2017) UUS
 Hädaolukorra seadus (1.7.2017) UUS
 Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis (1.9.2015) UUS
 Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis (9.7.2016)
UUS
 Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis (9.7.2016)
UUS
 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis (9.7.2016)
UUS
 Kriisireguleerimisõppuse sisule ning regionaalse ja kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise sagedusele esitatavad nõuded (1.1.2016)
UUS
 Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis (9.7.2016) UUS
 Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend (1.1.2011) UUS
 Päästeseadus (1.1.2017) UUS
 Päästeseadus (1.7.2017) UUS
 Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse läbi vähemalt üks kord
aastas (1.6.2002)
 Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise
kord Eesti merealal ning piiriveekogus (14.9.2012)
 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord (3.10.2010)
 Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise
kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord (1.1.2012)
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3.1. Tegevuse alustamisest teatamine Tööinspektsioonile
 Tööandja teatis äriühingu või ettevõtte tegevuse alustamisest (vk)
3.2. Töökeskkonnaspetsialist
 Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnaspetsialisti määramisest (vk)
 Töökeskkonnaspetsialisti määramise käskkiri (vk)
 Töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete kirjeldus
3.3. Töökeskkonnavolinik
 Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnavoliniku valimisest (vk)
 Töökeskkonnavoliniku tööaruande tabel (vk)
 Töökeskkonnavoliniku tööülesannete ja tööaja kokkulepe
 Töökeskkonnavoliniku valimise ja tegevuse kord
 Töökeskkonnavoliniku valimise protokoll (vk)
3.4. Töökeskkonnavolinik allüksustega ettevõttes
 Töökeskkonnavolinike valimise ja tegevuse kord allüksustega ettevõttes
 Töökeskkonnavolinike valimise protokoll allüksustega ettevõttes
 Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnavolinike valimisest allüksustega ettevõttes
3.5. Töökeskkonnanõukogu
 Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnanõukogu moodustamisest (vk)
 Töökeskkonnanõukogu esimehe ja tema asetäitja valimise protokoll (vk)
 Töökeskkonnanõukogu koosseis (vk)
 Töökeskkonnanõukogu liikmete kinnitamine (vk)
 Töökeskkonnanõukogu liikmete valimise protokoll (vk)
 Töökeskkonnanõukogu tegevusaruanne Tööinspektsioonile (vk)
 Töökeskkonnanõukogu valimise ja tegevuse kord
3.6. Riskianalüüs ja sisekontroll
 Arvestuskaart eririiete, jalanõude ja teiste isikukaitsevahendite kasutamise
kohta
 Isikukaitsevahendite kasutamise kord
 Isikukaitsevahendite valikloetelu (vk)
 Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel (vk)
 Ohutegurite kaardistamise ja isikukaitsevahendite valimise näidistabel (vk)
 Riskianalüüsi näidis UUS (vk)
 Riskianalüüsi tulemused (vk)
 Riskide vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks vajalike abinõude elluviimise tegevuskava (vk)
 Sisekontrolli kontrollimise ajakava (vk)
 Soovituslik kontrollküsimustik sisekontrolli läbiviimiseks
 Eelteade Tööinspektsioonile ehituse alustamise kohta
 Teade asbestitöö alustamise kohta (vk)
 Teade Tööinspektsioonile tööde alustamisest bioloogiliste ohuteguritega
 Teade Tööinspektsioonile tööde alustamisest kantserogeeniga
 Tegevusalad ja tööd, mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit
(vk)
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 Töökeskkonna kaardistamine
 Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine UUS (vk)
 Töötervishoiu ja tööohutuse kord
 Töötervishoiu- ja tööohutusalane tegevuskava UUS
3.7. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loendid
 Kontroll-loend: üldine
 Kontroll-loend: autoremont (vk)
 Kontroll-loend: ebatasased või libedad pinnad (vk)
 Kontroll-loend: ehitus (vk)
 Kontroll-loend: elektriseadmed (vk)
 Kontroll-loend: kemikaalid (vk)
 Kontroll-loend: kontoritöö (vk)
 Kontroll-loend: liikuvad masinaosad (vk)
 Kontroll-loend: müra (vk)
 Kontroll-loend: plahvatus (vk)
 Kontroll-loend: puidutöötlus (vk)
 Kontroll-loend: põllumajandus (vk)
 Kontroll-loend: sõidukid ja liikuvad masinad (vk)
 Kontroll-loend: toiduainetöötlus (vk)
 Kontroll-loend: tulekahju (vk)
 Kontroll-loend: valgustus (vk)
 Kontroll-loend: vibratsioon (vk)
 Kontroll-loend: väikesed karjäärid (vk)
 Riskihindamise ankeet
3.8. Töötajate tervisekontroll
 Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri (vk)
 Töötajate tervisekontrolli arvestus (vk)
3.9. Esmaabi
 Esmaabi andvate töötajate nimekiri (vk)
 Esmaabi korralduse hindamine
 Esmaabiandja määramine UUS (vk)
 Esmaabiandja määramine allüksustega ettevõttes UUS*
 Ettevõttes esmaabivahendite korrashoiu eest vastutava töötaja määramine(vk)
 Ettevõttes või ettevõtte eraldiseisvas struktuuriüksuses töötajate arvuga kuni
25 inimest olevate esmaabivahendite kontroll-loend UUS*
 Ettevõttes või ettevõtte eraldiseisvas struktuuriüksuses töötajate arvuga üle 25
inimest olevate esmaabivahendite kontroll-loend UUS*
 Sõiduautodes, kaubikutes ja traktorites olevate esmaabivahendite kontrollloend UUS*
 Bussides, veoautodes ja ühissõidukites olevate esmaabivahendite kontrollloend UUS*
3.10. Tuleohutus
 Enesekontrolli tuleohutusaruanne (vk)
 Tulekahju korral tegutsemise plaan (vk)
 Tulekahju korral tegutsemise plaani eest vastutavate töötajate määramine (vk)
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 Tuleohutuskorraldus
 Vastutavate töötajate ja nende vastutusalade koondloetelu (vk)
3.11. Üldised- ja tüüpohutusjuhendid
 Sissejuhatav ohutusjuhend (vk)
 Sissejuhatav ohutusjuhend koolile
 Tüüpohutusjuhend tehtavale tööle UUS (vk)
 Tüüpohutusjuhend seadmele UUS* (vk)
3.12. Töötajate juhendamine
 Tuleohutusalase juhendamise läbiviija määramine (vk)
 Esmaabialase juhendamise läbiviija määramine (vk)
 Esmase juhendamise läbiviija ja väljaõppe korraldaja määramine (vk)
 Sissejuhatava juhendamise läbiviija määramine (vk)
 Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse registreerimise kaart UUS
(vk)
 Ühistegevuse kokkulepe (vk)
3.13. Tööõnnetused ja kutsehaigused
 Füüsilisest isikust ettevõtjaga toimunud tööõnnetuse raport (vk)
 Kutsehaigestumise raport (vk)
 Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest (vk)
 Tööõnnetuse raport (vk)
 Õnnetusjuhtumi akt
 Töötervishoiuarsti teatis kutsehaiguse diagnoosimise kohta
 Teade Tööinspektsioonile bioloogiliste ohuteguritega toimunud õnnetusjuhtumist
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
66

30-tonnisel ühesambalisel vormimismasinal töötaja
600-tonnisel kahesambalisel mootorpressil töötaja
Abrasiivlõikuriga töötaja (vk)
Administraator
Aednik (vk)
Aknapaigaldaja
Akutrelliga töötaja (vk)
Akutööline (vk)
Apteeker
Arhivaar (vk)
Armeerija (vk)
Arst
Arvutiga töötaja (vk)
Asbestiga töötaja (vk)
Auru- ja kuumaveetorustike lukksepp (vk)
Auto kasutaja
Autobussijuht (vk)
Autojuht (vk)
Autolaadurijuht (vk)
Automaaler (vk)
Automehaanik (vk)
Autopesija
Autoremondilukksepp (vk)
Baarmen (vk)
Bensiinijaama operaator (vk)
Betoneerija (vk)
Buldooserijuht (vk)
CNC-pingil töötaja (vk)
Ehitus- ja remonditööline (vk)
Ehitusobjektil töötaja
Ekskavaatoriga töötaja (vk)
Elekterkeevitaja (vk)
Elektrik (vk)
Elektrikäiaga töötaja (vk)
Elektrikärujuht, laadurijuht (vk)
Elektrikäsimasinatega töötaja (vk)
Elektriliste jootekolbide kasutaja
Elektritrelliga töötaja (vk)
Elektritõstukijuht
Esmaabijuhend (vk)
Florist
Freesija (vk)
Gaaskeevitaja (vk)
Geodeet
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Giljotiinkääridega metallilõikaja (vk)
Haagiskoguriga töötaja
Haljastustöötaja (vk)
Halumasinaga töötaja
Hambaarst (vk)
Heinakoristusmasinatel töötaja
Hekilõikuriga töötaja (vk)
Hoolduselektrik (vk)
Hoolekandeasutuses töötaja
Hotelliteenindaja (vk)
Höövelpingil töötaja (vk)
Hüdraulilise tõstukiga töötaja
Hüdraulilisel pressil töötaja (vk)
Hüdraulilistel tõstukitel kõrgustes töötaja
Instrumentaallukksepp (vk)
Juuksur (vk)
Juurdelõikaja (vk)
Järkamissael töötaja
Kaevetööde tegija
Kaevudes töötaja
Kahvelkäruga (roklaga) töötaja (vk)
Kahveltõstukiga töötaja
Kaksiklihvkäiaga töötaja
Kalatöötleja
Kallurhaagisega töötaja
Kalur
Kanalisatsiooni ehitaja
Karjak
Kartulikasvatuse mehhaniseerija
Kartulikombainiga töötaja
Kartulikoorimismasinaga töötaja
Kassapidaja (vk)
Katlaoperaator (vk)
Katusekatja (vk)
Keemilise puhastuse töötaja
Keemiliste ainetega töötaja (vk)
Keermestaja (vk)
Kelner-ettekandja (vk)
Kerevenituspingil töötaja
Ketaslõikuriga töötaja (vk)
Ketassael töötaja
Kingsepp
Kinnisvaramaakler
Klaasilõikaja (vk)
Kokk (vk)

CD

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
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90. Konditustaja
91. Kontoritöötaja (vk)
92. Koopiakeskuse töötaja
93. Koosteosakonnas töötaja (vk)
94. Koristaja UUS (vk)
95. Korstnapühkija
96. Korvtõstukiga töötaja (vk)
97. Kosmeetik (vk)
98. Kraanaautojuht
99. Kraanajuht (vk)
100. Krohvija
101. Kuduja (vk)
102. Kuumaõhupuhuriga töötaja (vk)
103. Kõrgepinge testriga töötaja
104. Kõrgustes töötaja (vk)
105. Käsitööriistade kasutaja
106. Köögitööline (vk)
107. Külmutusseadmetega töötaja
108. Kütja (ahiküte)
109. Laadimistööde spetsialist (vk)
110. Laborant
111. Laohoidja (vk)
112. Laotöötaja (vk)
113. Laseriga ketassael töötaja
114. Lasteaiakasvataja
115. Lauplaaduriga töötaja
116. Lehmade masinlüpsja
117. Liftöör
118. Lihvimispingiga töötaja
119. Lihvkäiaga töötaja (vk)
120. Liimija
121. Liimipressiga töötaja
122. Liimipüstoliga töötaja
123. Linnufarmi töötaja
124. Lintsaega töötaja (vk)
125. Loomade transportija
126. Loomapidamise mehhanismidega töötaja
127. Lukksepp-seadistaja
128. Lumerookija
129. Lüpsja ja piima esmane töötleja
130. Maaler (vk)
131. Mahutites töötaja
132. Majahoidja (vk)
133. Maniküürija (vk)
134. Massöör (vk)
68

TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule

TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS. Käsiraamat praktikule

CD

ATS

VEEB

TTS

135. Mastidel töötaja
136. Meditsiiniõde (vk)
137. Mehhaniseeritud põllutööde tegija
138. Metallifreesija (vk)
139. Metallilõikepinkidega töötaja (vk)
140. Metallkonstruktsioonide montaažitööline
141. Metsa- ja võsaraietööline (vk)
142. Metsamaterjali traktoriga kokkuvedaja
143. Metsaraietööline
144. Metsaveotraktori juht
145. Mootorsaega töötaja
146. Mullakaevamistööde tegija
147. Muruniidukiga töötaja (vk)
148. Mööblimaaler
149. Mürkkemikaalide käitleja (vk)
150. Müügiesindaja
151. Müüja (vk)
152. Müüja-kassiir
153. Müürsepp
154. Naelapüstoliga töötaja
155. Nahaarst (vk)
156. Nelikanthöövelpingiga töötaja
157. Nurklihvijaga töötaja (vk)
158. Nõudepesija
159. Operatsiooniõde (vk)
160. Optik (vk)
161. Pagar (vk)
162. Pagar-kondiiter
163. Painutuspingiga töötaja (vk)
164. Pakkija (vk)
165. Paksushöövelmasinaga töötaja
166. Parasiitide tõrjuja
167. Pediküürija
168. Penoplastilõikuriga töötaja
169. Perenaine
170. Pinnasetihendajaga töötaja
171. Plaatija (vk)
172. Plekksepp (vk)
173. Plotteriga töötaja
174. Politseitöötaja (vk)
175. Pottsepp
176. Prügivedaja
177. Puidulihvija
178. Puidutreial
179. Puidutöötlemispinkide seadistaja
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180. Punktkeevituse tegija (vk)
181. Puulõhkumismasinaga töötaja
182. Puurpingil töötaja (vk)
183. Pepp (vk)
184. Põletusahju operaator
185. Põllumajandusmasinate remontija
186. Pöördpainutusmasinaga töötaja (vk)
187. Raamatukoguhoidja
188. Radioloog
189. Raskuste käsitsi teisaldaja (vk)
190. Redelil töötaja (vk)
191. Rehvide tasakaalustuspingiga töötaja
192. Rehvimontaažipingil töötaja
193. Rehvimonteerija (vk)
194. Remondilukksepp (vk)
195. Rihmade kerimismasinal töötaja
196. Rihmade lõikusmasinaga töötaja
197. Saematerjalide ladustaja
198. Saeraami abitööline
199. Saeraami operaator
200. Sanitar (vk)
201. Santehnika lukksepp (vk)
202. Segistiga töötaja
203. Seimril töötaja
204. Sepp
205. Servalihvimispingiga töötaja
206. Sileerimistööde tegija
207. Sisevalvetöötaja
208. Siseviimistlustööde tegija
209. Sorteerija (vk)
210. Stantsija (vk)
211. Stantsimisseadmete ja stantside seadistaja
212. Starterite ja generaatorite stendiga töötaja
213. Statsionaarse autotostukiga töötaja
214. Suruõhukäiaga töötaja
215. Suruõhutööriistadega töötaja (vk)
216. Survepesuriga töötaja (vk)
217. Sõnnikulaoturiga töötaja
218. Taimekaitsevahendite kasutaja
219. Taldlihvijaga töötaja
220. Tapipingil töötaja
221. Teemantpuuriga töötaja
222. Teetööline (vk)
223. Telefonimüüja
224. Telfrist (vk)
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225. Tellingutel töötaja
226. Teraviljakombaini juht
227. Termist (vk)
228. TIG-keevitusseadmega töötaja
229. Tisler
230. Toidukäitleja
231. Tootmistööline (vk)
232. Traktorist
233. Transporttööline (vk)
234. Transportöörlindi lihvimisseadmega töötaja
235. Treener
236. Treial (vk)
237. Trimmeri ja võsalõikajaga töötaja
238. Troppija (vk)
239. Trukkimismasinaga töötaja
240. Trükkal (vk)
241. Tuleohutusjuhend (vk)
242. Tuletööde tegija
243. Turvatöötaja (vk)
244. Tõsteseadmetega töötaja
245. Tõstukiga töötaja (vk)
246. Universaalse keermestusseadmega töötaja
247. Valtsimispingil töötaja
248. Valvur (vk)
249. Ventilatsiooniseadmete lukksepp
250. Veterinaar
251. Vormija (vk)
252. Värvimistööline (vk)
253. Värvipüstoliga töötaja (vk)
254. Õmbleja (vk)
255. Õpetaja
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5. TÖÖKESKKONNA-ALASED JUHENDMATERJALID
(Tööinspektsioon, Töötervishoiu keskus, Päästeamet, Tehnilise Järelvalve Inspektsioon, Tervisekaitseinspektsioon, Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse agentuur, Euroopa Komisjon,
Euroopa Komisjoni kõrgemate tööinspektorite komitee – SLIC, Tallinna Tehnikaülikool, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet, Maksu- ja Tolliamet)
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5.1. Aluspõhimõtted
 Alustava ettevõtja ABC (vk)
 Riskianalüüs
 Tööinspektsiooni kliendiportaal – lihtne, mugav ja kiire (vk) UUS*
 Tööinspektsiooni teavitamine
 Tööinspektsiooni tutvustav voldik (vk) UUS*
 Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi teenus (vk) UUS*
 Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik
 Töötajate juhendamine
 Töötajate tervisekontrolli kord
 Uus töötaja ettevõttes (vk) UUS

CD

5.2. Ohutu tööelu andmekogu
 Sisenemine ohutu tööelu andmekogusse (Tööbik)
 Töövahendi Tööbik kasutusjuhend UUS
5.3. Üldised juhendmaterjalid
 Edukas töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine
 Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped. Kogumik.
 Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012
 Hoogu juurde! Võimlemisharjutused töökohal ja puhkehetkel (vk) UUS*
 Isikukaitsevahend: investeering tulevikku (vk) UUS*
 Kaitstud töötajad
 Libisemine ja komistamine (vk)
 Liikumisteed töökeskkonnas
 Mida tähistab CE-märk?
 Nõuded isikukaitsevahendite märgistusele ja kasutamisjuhenditele - väljavõtted standarditest
 Nõuded isikukaitsevahendite märgistusele ja kasutamisjuhenditele 1
 Nõuded isikukaitsevahendite märgistusele ja kasutamisjuhenditele 2
 Nõuded töökohale
 Puuetega töötajate töötervishoiu ja tööohutuse tagamine (Facts 53)
 Renditöö
 Soovitused töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamiseks ettevõttes
 Soovituslik juhend töökohtade valgustuse kvaliteedi hindamiseks
 Tervislik toitumine töökohal
 Tubakavaba töökoht - abiks tööandjale
 Tõhusa tööohutuse ja töötervishoiu majanduslik kasu (Facts 77)
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Tööandja kohustus teavitada Tööinspektsiooni kohalikku asutust või tööinspektorit töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide nõuete täitmisest
 Töökeskkond ja ohutus - käsiraamat internetis
 Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine. Juhend
 Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme välja- ja täiendõpe
 Tööohutuse ja töötervishoiu kaasamine ärijuhtimisse. Agentuuri aruande kokkuvõte
 Töötajate juhendamine ja väljaõpe (vk)
 Töötajate juhendamine ja väljaõpe töökohal
 Töötervishoid, tööohutus ja olmetingimused
 Töötervishoiu ja tööohutuse alane koolitus ja juhendamine
 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine (vk)
 Töövahendi ohutu kasutamine
 Uue hooga! Võimlemisharjutused neile, kellel on istuv töö (vk) UUS*
 Uue hooga! Võimlemisharjutused neile, kes töötavad seistes (vk) UUS*
5.4. Töötervishoid
 Alaseljavaevuste ennetamine tervishoiusektoris
 Alaseljavaevuste ennetamine transpordisektoris
 Allergiat ennetav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2008
 Allergilised hingamisteede kutsehaigused
 Kantserogeenidest põhjustatud kasvaja
 Kergenda koormat - raskuste käsitsi teisaldamise kampaania
 Koolieelsete lasteasutuste tervistedendav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2009
 Kutsehaigus: teavitamine ja uurimine (vk) UUS*
 Kutsehaiguse ekspertiisiks vajalikud dokumendid
 Kvaliteedijuhtimine töötervishoius
 Mis on hallitus? prof. Urve Kallavus, TTÜ materjaliuuringute keskus
 Niiskus- ja hallitusprobleemid töökohtadel
 Rasedate ja rinnaga toitvate naistöötajate terviseriskid
 Ruumide sisekliima ja hallitusseened. Niina Sossulina, 2008
 Tervisekontroll (vk) UUS*
 Tööga seotud alaseljavaevused (Facts 10)
 Tööga seotud õlavöötmevaevused: tekkepõhjused, ennetus töökeskkonnas
 Töökeskkonna kantserogeenid. Mida töötaja võiks teada?
 Tööst põhjustatud allergia
 Tööst põhjustatud kasvajad
 Töötajate tervisekontroll
 Töötervise edendamine: nõuanded tööandjatele (Facts 93)
 Töötervise edendamine: nõuanded töötajatele (Facts 94)
 Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus ja juhendamine
 Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamine
 Vähiriskid töökeskkonnas
 Välikoristustööde terviseriskid
 Ülajäsemete koormusvaevused tööl
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5.5. Tööõnnetused
 Arstile - Raske tervisekahjustuse määramise juhend
 Arstile - Teata tööõnnetusest (brošüür)
 Arstile - Teata tööõnnetusest (infoleht)
 Euroopa tööõnnetusalase statistika (ESAW) metodoloogia
 Ohutud hooldus- ja remonditööd praktikas: edutegurid
 Puhastustöötajate vigastuste ja õnnetuste ennetamine
 Töö tapab tegijat ? (vk)
 Tööõnnetuse raporti täitmise selgitus
5.6. Riskihindamine
 Juhend lapsehoiuteenuse riskihindamiseks
 Juhend riskihindamise kohta tööl
 Praktiline juhend töötajatele ja tööandjatele
 Riskianalüüs (riskihindamine) - Terviseameti juhendmaterjal
 Riskihindamine - rollid ja kohustused
 Riskihindamine - tervislike töökohtade võti
 Riskihindamine on tervislike töökohtade võti (Facts 81)
 Riskihindamise olulised tegurid
 Riskihindamise rollid ja kohustused (Facts 80)
 Riskihindamise viis sammu
 Riskihindamisjuhend
 Sisekontroll ja selle olemus, kontroll sisekontrolli toimimise üle
 Sooliste aspektide lülitamine riskianalüüsi (Facts 43)
 Töökeskkonna sisekontroll, riskide hindamine ja riskianalüüs
 Töötaja omavastutus – kas lubada või mitte?
5.7. Noored töötajad
 Noore töötaja meelespea: Mida arvestada tööle minnes? (vk) UUS*
 Noored on teistest töötajatest tunduvalt rohkem ohustatud
 Noored töötajad. Faktid ja arvud. Kokkupuutumine riskidega ja tervisemõjud
(Facts 70)
 Noored töötajad. Faktid ja arvud. Noorte tööhõive (Facts 69)
 Noorte töötajate kaitse töökohal (Facts 64)
 Noorte töötajate ohutus. Nõuanded juhendajatele (Facts 62)
 Noorte töötajate ohutus. Nõuanded tööandjatele (Facts 61)
 Noorte töötajate ohutus. Nõuandeid vanematele (Facts 63)
 Ohud tööl. Juhised noortele (Facts 66)
 Sinu õigused ohutule ja tervislikule tööle. Nõuanded noortele (Facts 65)
 Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes? (vk) UUS*
 Tööohutuse teatmik alaealistele - kõigest, mida pead teadma enne tööle asumist
5.8. Kontoritöö
 Arvutitöökohtade ergonoomilisuse hindamine
 Kuvariga töötamist käsitlevad standardid
 Mida peab teadma kuvariga töötamisel
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5.9. Raskuste teisaldamine
 Käed külge! Soovitused raskuste käsitsi teisaldamiseks (vk) UUS*
 Raskuste käsitsi teisaldamisega seotud ohud ja riskid töökohal
 Tööga seotud kaela- ja ülajäsemete vaevused (Facts 71)
 Tööga seotud luu-lihaskonna vaevused (Facts 71)
5.10. Ehitus
 Ehitusdirektiivi 92/57/EMÜ rakendusjuhend
 Ehitusmaterjalide ohutu transportimine
 Ehitusplatsi tööohutuse ja töötervishoiu kontroll-küsimustik
 Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus - küsimusi käsitlevad väljavõtted õigusaktidest
 Kaeva ohutult
 Kaevandite ohutus
 Kemikaaliohutus ehituses
 Kergenda koormat - Infoleht ehitussektori tööandjatele ja töötajatele
 Kergenda koormat - Soovitused ehitussektori tööandjatele ja töötajatele
 Kuidas vältida ehituses kivide lõikamisel tekkivat tolmu
 Kukkumisoht
 Kõrgtöödirektiivi 2001/45/EÜ rakendusjuhend
 Müra vähendamine ehitustöödel (Facts 50)
 Ohutud katusetööd (Facts 49)
 Ohutult liftiga
 Parema tööohutuse ja töötervishoiu olukorra saavutamine ehituses (Facts 55)
 Praktiline juhend ohutuks töötamiseks kõrgustes
 Raketiste ohutu püstitamine, kasutamine ja lammutamine
 Teedeehituse ohud (vk) UUS*
 Tellingu ja redeli kasutamise meelespea (vk)
 Tellingu ja redeli kasutamise meelespea - sagedasemad puudused
 Tsement
 Tööohutus ehituses
 Tööohutus ehitusplatsil (vk)
 Töötamine kõrgustes
 Töötervishoid ja tööohutus ehitusplatsidel
 Töötervishoid ja tööohutus väikestel ehitusplatsidel (Facts 48)
 Õnnetuste ärahoidmine ehitussektoris (Facts 15)
5.11. Kaubandus
 Kergenda koormat - Infoleht kaubandussektori tööandjatele ja töötajatele
 Kergenda koormat - Soovitused kaubandussektori tööandjatele ja töötajatele
 Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses (vk) UUS*
5.12. Teater ja muud lavalised tegevused
 Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades
5.13. Põllumajandus
 Enamlevinud zoonoozid
 Raskuste ohutu käsitsi teisaldamine põllumajanduses
 Silo tootmisel tekkiv ohutegur - lämmastikdioksiid (NO2)
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Teraviljatolmu vältimine
Töökohtade riskianalüüs. Töötervishoiu ja- ohutuse tegevuskava põllumajanduses
5.14. Puidutööstus UUS*
 Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses (vk) UUS*
5.15. Masinad ja seadmed
 Aparatuuri turulelaskmine
 Ehitustoodete CE-märgistamine
 Elektripaigaldiste kaitsevöönd
 Elektripaigaldiste käit ja käidukava
 Elektripaigaldiste tehniline kontroll
 Elektriseadmete import
 Gaasiseadmed
 Kaalukasutaja meelespea
 Kaevandamine karjääris
 Masinaohutus: riski hindamisest vastavusmärgini
 Milline peab olema masin
 Pikkusmõõdud
 Raudteerajatuse ehitus- ja kasutusloa taotleja meelespea
5.16. Keemilised ohutegurid
 Direktiivi 98/24/EÜ rakendusjuhend (keemilised ohutegurid töökeskkonnas)
 Kasutage kemikaale ohutult
 Kemikaalide jaemüük
 Kemikaaliohutus autohoolduses
 Kuidas klassiﬁtseerida ja märgistada kemikaale
 Kuidas ohtlike kemikaalidega ohutult töötada? (vk) UUS*
 Kuidas töötervishoiu ja tööohutuse alast teavet tõhusalt edasi anda: näide ohtlike ainete kohta (Facts 44)
 Lahustite kasutamine tööl
 Nahka sensibiliseerivad ained (Facts 40)
 Ohtlike kemikaalide kõrvaldamine ja asendamine (Facts 34)
 Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas (vk)
 Ohutunnused ohtlike kemikaalide pakenditel
 Ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse koostamine
 Respiratoorset sensibilisatsiooni põhjustavad kemikaalid (Facts 39)
 Soome Turvatehnikakeskue (TUKES) ohutuse tagamise süsteemi kiirhindamise juhend (eesti k.)
 Teabe edastamine ohtlike kemikaalide kohta (Facts 35)
 Tehnilise Järelvalve Ameti juhend ohutusaruande koostamiseks
 Tehnilise Järelvalve Ameti juhend suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse
tagamise süsteemi väljatöötamiseks
 Tehnilise Järelvalve Ameti praktiline juhend keemiatööstuse riskide analüüsiks ja hindamiseks
 Töökoha keemiliste ohutegurite tutvustus (Facts 33)
 Töökoha riskianalüüs – kemikaalid
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5.17. Bioloogilised ohutegurid
 Bioloogiline ohutegur töökeskkonnas
 Bioloogilised ohutegurid (Facts 41)
 Ekspertprognoos tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu bioloogiliste riskide
kohta (Facts 68)
 HIV - kutsekokkupuutejuhtum
 Nähtamatu bioloogiline oht
5.18. Nakkusohutus
 Juhend isikukaitsevahendite kasutamiseks
 Juhend linnugripihaigeid käsitlevatele tervishoiutöötajatele
 Juhend linnukasvatajatele ja- käitlejatele
 Terviseohutuse tagamine hädaolukorras
 Tervishoiutöötaja isikliku ohutuse tagamine
 WHO Toiduohutuse viis võtit
5.19. Plahvatusoht
 Autovärvi ohutuskaart
 Plahvatusoht töökeskkonnas ja selle vältimine
 Plahvatusohtliku keskkonna määramise põhimõtted
 Plahvatusohtlikud materjalid
 Plahvatusohu direktiivi rakendamise juhend
5.20. Müra ja vibratsioon
 Müra arvudes (Facts 67)
 Müra ja vibratsiooni vähendamine
 Müra vähendamine ehitustöödel (Facts 50)
 Müra vähendamine ja kontroll selle üle (Facts 58)
 Müradirektiivi 2003/10 /EÜ rakendusjuhend
 Mürast töökohal (Facts 56)
 Töökeskkond ööklubides
 Töömüra mõju (Facts 57)
 Töömüra riskide vähendamine (Facts 59)
 Vibratsioon töökohal
 Vibratsiooni kahjulike mõjude hindamine
 Vibratsioonidirektiivi 2002/44/EÜ rakendusjuhend
5.21. Asbest
 Asbest ehitistes
 Asbest ehitustöödel (Facts 51)
 Asbest ja haigused
 Asbest ja isikukaitsevahendid
 Asbest ja jäätmekäitlus
 Asbesti sisaldavad materjalid
 Asbestitööde hea tava juhend
 Madala riskiga asbestitööde meetodid lammutus-, renoveerimis- ja hooldustööde tegemiseks. Juhend
 Soovitused tööandjatele
 Soovitused töötajatele
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5.22. Kristalliline ränidioksiid
 Hea tava teatmik
 Heade tavade rakendamise protseduur
 Kokkulepe töötajate tervise kaitse tagamiseks läbi kristallilise ränidioksiidi ja
seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise
 Kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohane käitlemine.
Juhend
 Nõukogu - Sekretariaat
 Raporteerimise vorm
 Silikoosialane tervisekontrolli kord
 Töökeskkonna õhu tolmusisalduse jälgimise kord
 Tööstusharude kirjeldused
 Uurimisprojektide nimekiri
5.23. Tuleohutus UUS*
 Tuleohutuse seaduse käsiraamat UUS*
 Ehitiste tuleohutusalane dokumentatsioon UUS*
 Abimaterjal ehitusprojekti tuleohutusosa koostamiseks UUS*
 Küttesüsteemide tuleohutus UUS*
 Ventilatsioonisüsteemi hooldamise ja puhastamise soovitused Tellijale UUS*
 Evakuatsioonisuluste kasutamine UUS*
 Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja
hooldekodudele UUS*
 Haiglate ja hooldekodude projekteerimise juhis UUS*
 Piksekaitsesüsteemi kontroll UUS*
 Põlevmaterjalide ladustamine UUS*
 Elumaja ehitamine (vk) UUS*
 ATS kontrolli meelespea omanikule UUS*
 ATS kontrolli meelespea hooldajatele UUS*
 Tuleetendused UUS*
 Põlevmaterjalide lahtine laoplats UUS*
 Taevalaternate müügi ja lennutamise juhend UUS*
 Taevalaterna kasutamine UUS*
 Tuleohutuse tagamine sotsiaalelupindadel ja sotsiaalselt vähekindlustatud
leibkondades UUS*
5.24. Kiirgus
 Tehisliku optilise kiirguse direktiivi 2006/25/EÜ rakendusjuhend
 Vabariigi Valitsuse määruse “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust
optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord” rakendusjuhend
5.25. Psühholoogilised ohutegurid
 Eksperdiprognoos tekkivate tööohutuse ja töötervishoiuga seotud psühhosotsiaalsete riskide kohta (Facts 74)
 Juhendmaterjal: “Kuidas ennetada alkoholiprobleeme tööl?”
 Kuidas lahendada psühhosotsiaalseid küsimusi ja vähendada tööstressi (Facts
32)
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 Tööga seotud stress (Facts 23)
 Tööstress (Facts 22)
 Tööstress ja vähk
 Tööstressist vabaks! (vk)
 Töövägivald (Facts 24)
 Vaimne tervis töökohal. Käsiraamat tööandjale ja töötajale
 Öötöö (vk) UUS*
5.26. Töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulud
 Töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulutuste maksustamine
 Töötervishoiu kulud on maksuvabad, kui ... (UUS)
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6.1. Üldosa
6.1.1. Riskianalüüsi vajadus ja eesmärk
 Seadusandluses sätestatud nõuded
 Sisulised eesmärgid
6.1.2. Mõisted
 Riskianalüüs
 Risk
 Riski hindamine
 Oht
 Töötervishoid ja tööohutus
 Töökoht
 Töövahend
6.1.3. Riskianalüüsi korraldamise põhimõtted
6.2. Riskianalüüsi juhendid
6.2.1. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri juhend „riskihindamine, tervislike töökohtade võti“
 Kuidas riske hinnata?
 Riskihindamise viis sammu
 Riskihindamise dokumenteerimine
6.2.2. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri riskihindamisjuhend
 Kuidas riski hinnata
 Ohuspetsiiﬁlised kontroll-loendid
 Sektorispetsiiﬁlised kontroll-loendid
6.2.3. Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine ja riskianalüüsi läbiviimine – tööinspektsiooni juhend
 Strateegia kavandamine
 Personali organiseerimine strateegia elluviimiseks
 Ohtude kindlakstegemine ja riskianalüüsi läbiviimine
 Töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuskava koostamine
 Järelevalve ja kontrolli korraldamine tegevuskava täitmise ning sisekontrolli korralduse efektiivsuse üle
 Riskianalüüsi läbiviimise meetodid ja tegevuskava koostamise alused
6.3. Ohutegurid
6.3.1. Füüsikalised ohutegurid
 Müra
 Vibratsioon
 Mitteioniseeriv kiirgus
 Töökoha sisekliima
 Radioaktiivne kiirgus
6.3.2. Füsioloogilised ohutegurid
 Raskuste käsitsi teisaldamine
 Töö kuvariga
6.3.3. Psühholoogilised ohutegurid
 Stress
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 Töövägivald
6.3.4. Bioloogilised ohutegurid
 Bioloogiliste ohutegurite jagamine ohurühmadesse
 Ennetusabinõude rakendamine
 Ennetusabinõud
 Eriabinõude rakendamine
 Bioloogilise riskiga tegevusalad ja preventiivmeetmed
6.3.5. Keemilised ohutegurid
6.4. Riskitundlikud töötajad
6.4.1. Rasedad ja rinnaga toitvad töötajad
 Ohutegurid, tööd ja tootmisprotsessid, mida tuleb naistöötaja terviseriskide hindamisel arvesse võtta
 Tööd, mille puhul raseda töötamine ei ole lubatud
 Tööd, mille puhul rinnaga toitva naise töötamine ei ole lubatud
 Abinõud naistöötaja tervisele ohutu töökeskkonna tagamiseks
 Tööandja muud kohustused
6.4.2. Puudega töötajad
 Puudeid arvesse võttev riskihindamine
 Nõuandeid puuetega töötajate küllaldaseks arvessevõtmiseks ja neile
ohutu töötamiskoha loomiseks
 Hädaolukorras tegutsemise kord
6.4.3. Alaealised töötajad
 Alaealistele keelatud tööd
 Alaealisele lubatud kerged tööd
6.4.4. Noored töötajad
6.5. Renditöö
6.6. Korduma kippuvad küsimused

7. KONTORIERGONOOMIKA KÄSIRAAMAT UUS*
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ATS

VEEB

TTS

7.1. Ergonoomika rakendamine kontoris
7.1.1. Töökoha ergonoomiline analüüs
7.2. Ohutu ja mugava töökoha loomine
7.2.1. Töötool
7.2.2. Töölaud
7.2.3. Monitor
7.2.4. Sülearvuti
7.2.5. Osutusseadised
7.2.6. Klaviatuur
7.2.7. Telefon
7.2.8. Tööasend
7.3. Raskuste tõstmine, kandmine ja hoiustamine
7.4. Töötraumad
7.4.1. Töötraumade sümptomite kontrollküsimustik
7.4.2. Tervisekahjustuse taseme määramine
7.5. Töökorraldus
7.5.1. Töö ja puhkepausid
7.5.2. Võimlemisharjutused
7.6. Tööruumi sisekliima
7.6.1. Tööruumi mikrokliima
7.6.2. Valgustus
7.6.3. Müra
7.7. Töökeskkonna kontrollankeet
7.8. Plakat „Kontorivõimlemist alga!“
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CD

ATS

VEEB

TTS

8.1. Hädaabikutse 112
8.2. Tegutsemine õnnetuspaigal
8.3. Elustamine
8.4. Õnnetusjuhtumid ja eluohtlikud haigusseisundid
8.4.1. Võõrkeha hingamisteedes
8.4.2. Uppumine
8.4.3. Elektrilöök
8.4.4. Minestamine
8.4.5. Pea-, kaela- ja seljatrauma
8.4.6. Verejooks, amputatsioon
8.4.7. Ninaverejooks, kõrvaverejooks
8.4.8. Rindkeretrauma
8.4.9. Loomahammustused
8.4.10. Luumurrud
8.4.11. Põrutus, venitus, nihestus
8.4.12. Silmavigastused
8.4.13. Šokk
8.4.14. Põletus
8.4.15. Termilised kahjustused
8.4.16. Allergia
8.4.17. Valud
8.4.18. Diabeet ehk suhkruhaigus
8.4.19. Krambid
8.4.20. Mürgistused

83

9. KUTSEHAIGUSTE KÄSIRAAMAT UUS*

CD

ATS

VEEB

TTS

9.1. Enamlevinud kutsehaigused ja nende põhjused
 Kehalisest ülepingest põhjustatud kutsehaigused
 Mürakahjustused (vaegkuulmine)
 Vibratsioontõbi
 Tööst põhjustatud allergiad
 Allergilised kutsehaigused
 Mürgistused
 Hingamisteede kutsehaigused
 Kutsenakkushaigused
 Kutsekasvajad
 Õhu- ja veerõhu muutuste tervistkahjustav toime
 Ekstreemsete (madalate või kõrgete) temperatuuride toime
 Ioniseeriva kiirguse toime
 Mitteioniseeriv kiirgus
 Elektri- ja magnetvälja toime tervisele
 Ultraheli mõju tervisele
9.2. Erinevate elukutsete terviseriskid
 Aianduses töötajad
 Autoteenindajad
 Ehitajad
 Ehitusmaterjalide tootjad
 Elukutselised kaitseväelased
 Galvaanijad
 Hooldus-, sotsiaal- ja lasteaiatöötajad
 Juuksurid
 Juveliirid
 Kalatöötlejad
 Katlakütjad
 Keemilise riidepuhastuse töötajad
 Keevitajad
 Kivitoodete valmistajad
 Kontoritöötajad
 Kooliõpetajad
 Korstnapühkijad
 Laadijad
 Lauljad ja näitlejad
 Lendurid ja kõrgmäestikus töötajad
 Linnukasvatajad
 Loomakasvatajad ja veterinaarid
 Loomanahkade töötlejad
 Lukksepad
 Lüpsjad
 Meremehed
 Meditsiini- ja farmaatsiatööstuse töötajad
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10. KALKULAATORID




Kohtvibratsiooni kalkulaator töötajale tööpäeva jooksul mõjuva vibratsiooni arvutamiseks
Vere alkoholisisalduse kalkulaator
Tööõnnetuse kulude arvutamise mudel UUS*

11. KLASSIFIKAATORID











Ametite klassiﬁkaator 2008v1.5b (AK 2008v1.5b)
Eesti majanduse tegevusalade klassiﬁkaator 2008 3.0 (EMTAK 2008 3.0) UUS
Toodete ja teenuste klassiﬁkaator 2015 (TTK 2015) UUS
Tööstustoodete loetelu 2016 (TTL 2016) UUS
Tööstustoodete nimistu 2016 (TTN 2016) UUS
Transpordiliikide klassiﬁkaator 2014 (TL 2014) UUS
Ohtlike veoste klassiﬁkatsioon (ADR 2015) UUS*
Ohtlike veoste nimekiri UUS*
ADR-i ainete ja esemete tähestikuline nimekiri UUS*
Ohtliku lasti tüübid UUS*
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Mesinikud
Metsavarujad
Möldrid, viljahoidlatöötajad, pagarid ja kondiitrid
Mööblitootjad
Müüjad
Politsei- ja vanglatöötajad
Pottsepad
Puidutöötlejad
Prügivedajad, jäätmekäitlejad, kanalisatsioonitöötajad, väliskeskkonna ja siseruumide koristajad
Põlevkivitöötlejad
Põllumajanduskultuuride (teravilja jm) kasvatajad
Raamatukogutöötajad
Saetööstusetöötajad
Sepad
Siseviimistlejad
Söögiseente kasvatajad
Tekstiilitöötajad
Toiduvalmistajad
Traktoristid, ekskavaatori- ja raskeveokijuhid
Treialid
Tselluloosi- ja paberitootjad
Tuukrid
Viiuldajad, pianistid, tšellistid ja trompetistid
Õmblejad

CD

















Ohtliku lasti loetelu (UN_NAME) UUS*
Jäätmenimistu 2016v1 (JN2016v1) UUS*
Jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistu 2014v1 (JKTN2014v1) UUS*
Jäätmete ohtlike omaduste nimistu 2015v1 (JOON2015v1) UUS*
Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu 2017v1 (JTTN2017v1) UUS*

12. ANDMEBAASID JA OTSISÜSTEEMID

CD

ATS

VEEB

TTS

12.1. Sotsiaalministeerium
 Töötervishoiu ja tööohutuse alase koolitusega tegelevad ettevõtted UUS
12.2. Terviseamet
 Töötervishoiuteenuste osutajate register UUS
 Tervishoiuarstide register UUS
 Töötervishoiuõdede register UUS
12.3. Terviseameti töötervishoiu büroo
 Tervisekontrolli tegemise õigusega arstid Meresõiduohutuse seaduse tähenduses UUS
12.4. Eesti Akrediteerimiskeskus
 Akrediteeritud töökeskkonna mõõtelaborid UUS
12.5. Tööinspektsioon
 Töökeskkonna ja tööõigusega seotud eelistatavad terminid (eesti-vene)

13. OHUTUSMÄRGID
13.1. Keelumärgid
 Suitsetamise keeld
 Suitsetamise ja lahtise tule kasutamise keeld
 Jalakäijal sissekäigu keeld
 Veega kustutamise keeld
 Joomise keeld
 Kõrvalisel isikul sisenemise keeld
 Tööstusveokil sissesõidu keeld
 Puudutamise keeld
13.2. Hoiatusmärgid
 Tuleohtlik kergestisüttiv aine või kõrge temperatuur
 Plahvatusohtlik aine
 Mürgine aine
 Söövitav aine
 Radioaktiivne aine
 Rippuv last
 Tööstusveok
 Elektrioht
 Ohtlik ala
 Laserkiirgus
 Oksüdeeruv aine
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CD
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VEEB

TTS

 Mitteioniseeruv kiirgus
 Tugev magnetväli
 Takistus
 Järsk langus
 Bioloogiline risk
 Madal temperatuur
 Kahjulik või ärritav aine
 Plahvatusohtlik keskkond
 Sissetõmbamisoht
 Lõikamisoht
13.3. Kohustusmärgid
 Kanna silmakaitsevahendit
 Kanna kaitsekiivrit
 Kanna kuulmekaitsevahendit
 Kanna hingamisteede kaitsevahendit
 Kanna kaitsejalanõusid
 Kanna kaitsekindaid
 Kanna kaitseriietust
 Kanna näokaitset
 Kanna kaitsevööd
 Jalakäijale kohustuslik tee
 Üldine kohustusmärk
13.4. Teabemärgid
 Evakuatsioonitee
 Esmaabi
 Kanderaam
 Dušš
 Silmapesuseadis
 Telefon esmaabi või päästeabi kutsumiseks
 Selles suunas (lisatahvel)
 Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik(ud)
 Kogunemise koht
13.5. Tuletõrjemärgid
 Tuletõrjevoolik
 Tuletõrjeredel
 Tulekustuti
 Tulekahju telefon
 Selles suunas (lisateatetahvel)
 Tulekustutusvahendid
 Käsitsi käivitamise seadis
 Sireen
13.6. Kemikaalimärgid
 Äge mürgisus
 Nahaärritus
 Tuleohtlik
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 Oksüdeeruv
 Söövitav
 Keskkonnaoht
 Plahvatusohtlik
 Terviseoht
 Rõhu all olev gaas
13.7. Muud ohumärgid
 Tulekahju korral helista
 Hädaabi 112
 Esmaabi pakend
 Sisaldab asbesti
 Suitsetamise koht
 Tuleohutuse eest vastutab
 Ohutsoon
 Võõrastele sissepääs keelatud!
 Jäätisega sisenemise keeld
 Rulluiskudega sisenemise keeld
 Koeraga sisenemise keeld
 Välisjalanõudega sisenemise keeld
 Pildistamise keeld
 Mobiiltelefoni kasutamise keeld

14. VIDEOD
14.1. Tööinspektsiooni videod (tooelu.ee)
 Juhendamine ja väljaõpe
 Juhendamine võtab hetke, tööõnnetus võib võtta elu UUS*
 Katus UUS*
 Kukkumist tagasi ei pööra 1 UUS*
 Kukkumist tagasi ei pööra 2 UUS*
 Redel UUS*
 Riskianalüüs
 Töö- ja puhkeaeg UUS*
 Töö kõrgustes
 Töö tellingutel UUS*
 Töötamine libedatel pindadel
 Töövahendi ohutu kasutamine
 Uus töötaja
 Virgutusvõimlemine - harjutused alakehale
 Virgutusvõimlemine - harjutused kogu kehale
 Virgutusvõimlemine - harjutused peale ja kaelale
 Virgutusvõimlemine - harjutused rindkerele, seljale ja kõhule
 Virgutusvõimlemine - harjutused õla- ja käepiirkonnale
14.2. Eesti Punase Risti videod (www.redcross.ee)
 Elu täis ootamatusi
 Elupäästev esmaabi
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 Kunagi ei tea, mis võib juhtuda
 Ootamatused saadavad meid iga päev
 Õnnetus ei hüüa tulles
14.3. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri videod (osha.europa.eu) UUS*
 Tervislike töökohtade kampaania 2016.-2017. UUS*
14.4. NAPO ﬁlmid (www.napoﬁlm.net)
 Kindlalt jalul koos Napoga UUS*
 Napo liigub ohutult UUS*
 Napo ehitab UUS*
 Napo ﬁlmis “Kergenda kandamit” UUS*
 Napo ﬁlmis “Lõpetage see müra!” UUS*
 Napo ﬁlmis “Ohutu lähe” UUS*
 Napo ﬁlmis „Hoia oma selga“ UUS*
 Napo ﬁlmis „Kaotasin pea“ UUS*
 Napo ﬁlmis „Ohutus töökohal... ja mujal” UUS*
 Napo ﬁlmis „Ohutu hooldus” UUS*
 Napo ﬁlmis „Kui stress streigib” UUS*
 Napo ja ohtlik tegevus UUS*
 Napo ja kopsud tööl UUS*
 Napo kratsib ja aevastab ehk ohtlikud kemikaalid töökohal UUS*
 Napo on ohus: hoia oma nahka UUS*
 Napo on ohus: kemikaalid! UUS*
 Napo seiklused UUS*
 Napo šokeerivates situatsioonides UUS*
 Napo teeb puhta töö UUS*
 Parimate märkide lugu UUS*
 See ei ole naljaasi! UUS*
 Teekond tervislikku tulevikku UUS*
 Töötame üheskoos
14.4. Õnnetusi ei ole tegelikult olemas – Workplace Safety & Insurance Board, Canada (www.wsib.on.ca)
 Õnnetusi ei ole tegelikult olemas. Pereisa
 Õnnetusi ei ole tegelikult olemas. Kokk
 Õnnetusi ei ole tegelikult olemas. Tehas
 Õnnetusi ei ole tegelikult olemas. Kauplus

ДОКУМЕНТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Поэтапная организация работы по гигиене и безопасности труда
3. Образцы документации
3.1. Начало деятельности
● Извещение работодателя о начале деятельности коммерческого объединения
или предприятия
3.2. Специалист по рабочей среде
● Уведомление Инспекции по труду о назначении специалиста по трудовой
среде
● Назначение специалиста по трудовой среде
3.3. Уполномоченный по рабочей среде
● Уведомление Инспекции по труду об избрании уполномоченного/уполномоченных по трудовой среде
● Отчёт о работе уполномоченного по трудовой среде
● Протокол выборов уполномоченного по трудовой среде
3.4. Совет по рабочей среде
● Уведомление Инспекции по труду об образовании совета по трудовой среде
● Протокол выборов председателя совета по трудовой среде и его заместителя
● Состав совета по трудовой среде
● Утверждение членов совета по трудовой среде
● Протокол выборов членов совета по трудовой среде
● Отчёт о деятельности совета по трудовой среде для Инспекции по труду

PYC

3.6. Анализ риска и внутренний контроль
● Список выбора средств индивидуальной защиты
● Оценка риска для здоровья при перемещении тяжестей вручную
● Примерная таблица картографирования опасных факторов и выбора
средств индивидуальной защиты
● Образец оформления анализа риска
● Результаты анализа риска
● План осуществления необходимых мер по предотвращению, уменьшению
и контролю рисков
● План проверок внутреннего контроля
● Извещение о начале работ с асбестом
● Виды деятельности и работа, при которых может быть необходимо использование средств индивидуальной защиты
● Организация внутреннего контроля трудовой среды
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3.7. Контрольные перечни
● Контрольный перечень: Авторемонт
● Контрольный перечень: Неровные или скользкие поверхности
● Контрольный перечень: Строительство
● Контрольный перечень: Электрооборудование
● Контрольный перечень: Химикаты
● Контрольный перечень: Конторская работа
● Контрольный перечень: Движущиеся части машин
● Контрольный перечень: Шум
● Контрольный перечень: Взрыв
● Контрольный перечень: Деревообработка
● Контрольный перечень: Сельское хозяйство
● Контрольный перечень: Средства передвижения и движущиеся машины
● Контрольный перечень: Обработка продуктов питания
● Контрольный перечень: Пожар
● Контрольный перечень: Освещение
● Контрольный перечень: Вибрация
● Контрольный перечень: Малые карьеры
3.8. Медицинский осмотр работников
● Список работников, направленных на медицинский осмотр
● Учёт по контролю здоровья работников

3.10. Пожарная безопасность
● Отчёт о самоконтроле по пожарной безопасности
● План действий в случае пожара
● Назначение ответственных работников за соблюдение плана действий в
случае пожара
● Сводный перечень ответственных работников и сфера их ответственности
3.11. Общие и типовые инструкции
● Вводный инструктаж
● Типовая инструкция по безопасности труда при проведении работ
● Типовая инструкция по безопасности труда при использовании установок
3.12. Инструктаж для работников
● Назначение лица, проводящего инструктаж по пожарной безопасности
● Назначение проводящего инструктажи по оказанию первой помощи
● Назначение проводящих первичные инструктажи и организаторов обучения
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3.9. Первая помощь
● Назначение ответственного за содержание в порядке средств первой помощи
● Назначение проводящего инструктажи по оказанию первой помощи
● Назначение ответственного за оказание первой помощи на предприятии

●
●
●

Назначение проводящего вводный инструктаж
Карта регистрации обучения работника по гигиене и безопасности труда
Соглашение по сотрудничество

3.13. Несчастные случаи и профессиональные заболевания
● Рапорт о несчастном случае, произошедшим с предпринимателем – физическим лицом
● Рапорт о профессиональном заболевании
● Извещение работодателя о произошедшем несчастном случае
● Рапорт о несчастном случае

4. Образцы инструкции безопасности
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Инструкция по оказанию первой помощи
Инструкция по пожарной безопасности
ИПБТ для автоводителя
ИПБТ для автомаляра
ИПБТ для автомеханика
ИПБТ для аккумуляторщика
ИПБТ для арматурщика
ИПБТ для архивариуса
ИПБТ для бетонщика
ИПБТ для водителя автобуса (микроавтобуса)
ИПБТ для водителя автопогрузчика
ИПБТ для водителя бульдозера
ИПБТ для водителя погрузчика
ИПБТ для водителя электрокар-погрузчика
ИПБТ для врача-дерматолога
ИПБТ для вязальщицы
ИПБТ для газосварщика
ИПБТ для дворника
ИПБТ для дорожного рабочего
ИПБТ для жестянщика
ИПБТ для зубного врача
ИПБТ для кассира
ИПБТ для кладовщика
ИПБТ для косметолога
ИПБТ для крановщика
ИПБТ для кровельщика
ИПБТ для маляра
ИПБТ для маникюрщицы
ИПБТ для массажиста
ИПБТ для медицинской сестры
ИПБТ для наладчика штамповочного оборудования и штамповочных прессов
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ИПБТ для озеленителя
ИПБТ для оператора котельной
ИПБТ для операционной сестры
ИПБТ для оптика
ИПБТ для официанта
ИПБТ для официанта (бармена)
ИПБТ для парикмахера
ИПБТ для пекаря
ИПБТ для печатника
ИПБТ для плиточника
ИПБТ для плотника
ИПБТ для повара
ИПБТ для продавца
ИПБТ для производственного рабочего
ИПБТ для работающего c компьютером
ИПБТ для работающего на листогибочном станке
ИПБТ для работающего на строгальном станке
ИПБТ для работающего с ленточной пилой
ИПБТ для работающего с пневматическими инструментами
ИПБТ для работающего с ручными электромашинами
ИПБТ для работающего с угловой шлифовальной машиной
ИПБТ для работающего с циркулярным резаком
ИПБТ для работающего с электродрелью
ИПБТ для работающих с лестницей
ИПБТ для работника конторы
ИПБТ для работника кухни
ИПБТ для работника мойки высокого давления
ИПБТ для работника на гидравлическом прессе
ИПБТ для работника на подъёмнике с корзиной
ИПБТ для работника обслуживающего персонала гостиницы
ИПБТ для работника охраны
ИПБТ для работника поворотно-гибочной машины
ИПБТ для работника полиции
ИПБТ для работника с электрической болгаркой
ИПБТ для работника сборочного отдела
ИПБТ для работника сверлильного станка
ИПБТ для работника склада
ИПБТ для работника станка CNC
ИПБТ для работника, соприкасающегося с ядовитыми химикатами
ИПБТ для работника-покрасочника
ИПБТ для работников на лесах, лестнице и рабочей платформе
ИПБТ для работы с вентилятором горячего дутья
ИПБТ для работы с газонокосилой
ИПБТ для работы с пистолетом краскораспылителем
ИПБТ для раскройщицы
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ИПБТ для резальщика по металлу
ИПБТ для резальщика по металлу гильотинными ножницами
ИПБТ для резьбонарезчика
ИПБТ для ремонтно-строительного рабочего
ИПБТ для садовника
ИПБТ для санитара
ИПБТ для слесаря (механика) по ремонту автомобилей
ИПБТ для слесаря инструментальщика
ИПБТ для слесаря по паропроводам, трубопроводам горячей воды и оборудованию
ИПБТ для слесаря-ремонтника
ИПБТ для слесаря-сантехника
ИПБТ для сортировщицы
ИПБТ для специалиста по погрузочным работам
ИПБТ для стекольщика
ИПБТ для сторожа
ИПБТ для стропальщика
ИПБТ для тельфериста
ИПБТ для термиста
ИПБТ для токаря
ИПБТ для транспортного рабочего
ИПБТ для уборщицы
ИПБТ для упаковщика
ИПБТ для формовщицы
ИПБТ для фрезеровщика
ИПБТ для фрезеровщика по металлу
ИПБТ для швеи
ИПБТ для шиномонтажника
ИПБТ для штамповщика
ИПБТ для экскаваторщика
ИПБТ для электрика
ИПБТ для электрика, выполняющего работы по обслуживанию
ИПБТ для электросварщика
ИПБТ для электросварщика точечной сварки
ИПБТ для продавца-оператора бензозаправочной станции
ИПБТ на работе по рубке леса и поросли
ИПБТ при переносе тяжестей вручную
ИПБТ при работе с абразивным механизмом срезания
ИПБТ при работе с аккумуляторной дрелью
ИПБТ при работе с асбестом
ИПБТ при работе с машиной по подрезке живой изгороди
ИПБТ при работе с мотокосой (триммером)
ИПБТ при работе с роклой (вилочной тележкой)
ИПБТ при работе с химическими веществами
ИПБТ при работе со шлифовальной машинкой
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5. Учебные материалы
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Памятка начинающего предпринимателя
Клиентский портал Инспекции труда – простой, удобный и быстрый
Услуга консультанта для предприятия
Новый работник на предприятии
Больше движения! Гимнастика на рабочем месте и в минуты отдыха
Средство индивидуальной защиты: инвестиция в будущее
Скольжение и спотыкание
Инструктаж и обучение работников
С новыми силами! Гимнастика для тех, у кого сидячая работа
С новыми силами! Гимнастика для тех, кто работает стоя
Профессиональное заболевание: уведомление и расследование
Контроль состояния здоровья
Управление трудовым здравоохранением и безопасностью труда
Труд человека ломит?
Памятка молодому работнику: Что нужно учесть, поступая на работу?
Памятка работодателю: Что нужно учесть, принимая на работу молодого
работника?
Своими силами! Рекомендации по перемещению тяжестей вручную
Безопасность труда при дорожных работах
Памятка по использованию лестницы и подмостков
Безопасность труда на строительной площадке
Безопасность и гигиена труда в торговле, общественном питании и гостин
Безопасность труда в деревообрабатывающей и мебельной промышленности
Как безопасно работать с опасными химикатами?
Опасные химикаты в рабочей среде
Пожарная безопасность при строительстве жилого дома
Будьте свободны от стресса на работе!
Работа в ночное время

8. Первая помощь
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8.1. Вызов скорой помощи по номеру 112
8.2. Действия на месте происшествия
8.3. Оживление
8.4. Несчастные случаи и болезненные состояния, опасные для жизни
● Инородное тело в дыхательных путях
● Утопание
● Электрический удар
● Потеря сознания
● Травма головы, шеи и спины
● Кровотечение, ампутация
● Кровотечение из носа, из ушей
● Травма в области груди
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Укусы животных
Переломы
Ушиб, растяжение, вывих
Повреждения глаз
Шок
Ожог
Термические повреждения
Аллергия
Боли
Диабет или сахарная болезнь
Судороги
Отравления
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