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Sihtkontrollid

Lõuna inspektsioon jälgib töötingimusi toidukauplustes ja
hooldekodudes
Viivika Eljand
teabespetsialist
Lõuna inspektsioonis on sel kevadel
erilise tähelepanu all töötingimused
toidukaupluste kassades ja hooldekodudes.

Positiivsena
toob
Martin
välja
kassapidajate toolid, mis on üldjuhul
reguleeritavad ja selga toetavad. „Samuti
on rõõm märgata töötajate teadlikkust
õigetest töövõtetest ja puhkepauside vajalikkusest,” lisab tööinspektor.

Veebruaris
alanud
sihtkontrolli
„Töötingimused toidukaupluste kassades“
Hooldekodudes mureks raskuste
raames kontrollivad inspektorid toidukäsitsi teisaldamine
kaupade
jaekaubanduse
kassatöökohti.
Teise veebruaris alanud sihtkontrolli
Kokku 50 ettevõtte kontrollimise käigus
eesmärgiks on hinnata töökeskkonna olukeskenduvad tööinspektorid kassatöötajate
korda hooldekodudes.
töötingimuste hindamisele, kontrollides
Selleks kontrollivad seitse töösealhulgas toolide ja töövahendite korrasinspektorit valikuliselt 32 hooldekodu,
olekut,
valgustust
ning
temperatuuri.
hinnates hooldajate töökohtade kujundaTöökorralduse osas hinnatakse vahelduva
mist, raskuste käsitsi teisaldamise ja
töö ja pauside kasutamise võimalusi. Lisaks
abivahendite kasutamine korraldamist ning
hindavad
viis
sihtkontrolliga
seotud
töötajate
juhendamist
tööinspektorit,
kuivõrd
Rõõm on märgata töötajate kriisiolukordades toimikasutavad
töötajad
õigeid töövõtteid ning
teadlikkust õigetest töö- miseks.
Sihtkontrolli
kuivõrd on riskianalüüsis
võtetest ja puhkepauside
eestvedava tööinspektor
pööratud
tähelepanu
vajalikkusest.
Valentina Soone sõnul
kassatöökohtadele.
jõuti esimese kahe kuuga
külastada 13 hooldekodu, sealhulgas kahte
Kassapidajad töötavad pahatihti
hooldekodu, kus hoolealusteks on vaimse
ebapiisavalt valgustatud töökohal
või füüsilise puudega inimesed. Peamiste
Praeguseks
on
kontrollitud
40
seni märgatud puudustena on silma jäänud
kauplust ning sihtkontrolli eest vastutava
raskuste käsitsi teisaldamisega seotud
tööinspektor Evelin Martini sõnul on
küsimused, näiteks kliendi liigutamine
suuremad probleemid seotud ebapiisava
voodipesu vahetamisel, transportimisel või
valgustusega, mis on sageli tingitud
toidu
jagamisel.
Kolmes
tubakariiulite asetsemisest valgusti ja
hoolekandeasutuses
puudusid
kassatöökoha vahel. Lisaks esineb päikesekriisiolukorras käitumise juhised ning abi
pimestust, mis tuleneb katmata klaaskutsumise
võimalus
kokkupuutel
seintest või suurtest klaasist ustest.
vägivaldsete klientidega puudub kahes
Probleeme on ka tuuletõmbusega, kuna
hoolekandeasutuses. Puuduseid esines ka
enamik kassasid asuvad välisuste vahetus
tervisekontrolli
korraldamises
(kolmes
läheduses. Mitmes kaupluses on tööandja
hoolekandeasutuses oli korraldamata isegi
pööranud liialt vähe tähelepanu kassaesmane tervisekontroll), väljaõppes jne.
töötaja psühholoogilistele ohuteguritele ja
Mõlemad sihtkontrollid lõppevad 31.
nende vähendamise võimalustele (kassamail.
töökoht on lahtine ja kliendid käivad töötaja
selja tagant mööda).

