Töökeskkonna parimad praktikad
Töövahendid

Redelite korrasoleku kontroll ja hoiukoht
Ettevõte: Põltsamaa Felix AS
Parima praktika sihtgrupp: töötajad, kes kasutavad töö tegemisel redelit
Probleem
Ettevõte kogub töötajatelt ohtlike olukordade aruandeid. Kuna mitmed laekunud aruanded olid seotud redelite ja treppidega, siis tuli selle parandamiseks midagi ette võtta.
Mõned näited ohtlikest olukordadest:
 Kukkusin piirdeta kitsal ja libedal trepp-platvormil, õnneks maandusin istuli trepile.
 Mõlkis astmega redel on ohtlik ning see oleks vaja välja vahetada.
 Redel, mis vedeleb põrandal, võib viia komistamise-kukkumiseni.
 Käsipuudeta redelid on ebakindlad ja ohtlikud.
Kuna tootmishoone on suur, milles on erinevaid tootmisruume, laoruume jne, olid redelid n-ö laiali. Kui oli vaja teatud redelit kasutada, siis ei teatud, kus see parasjagu asub.
Samuti ei oldud teadlikud sellest, kas redel on töötajate jaoks ohutult paigutatud või
kas redelit pole juhuslikult mõni tõstuk (nt sellele otsa sõites) vigastanud.
Parima praktika tegevuse kirjeldus
Töökeskkonnanõukogu koosolekul arutati, mida teha selleks, et töötajad saaksid kasutada ainult korras ja kontrollitud redeleid. Otsustati, et tuleb kaardistada kõik ettevõttes
olevad redelid ning viia läbi korrasoleku kontroll, paigaldada redeli postile kleebis järgmise kontrolli läbiviimise kuupäevaga (nt kui redeli korrasolekut on kontrollitud
1.10.2014, siis kleebisel on märgitud järgmine kontroll 1.11.2014).
Kõigile redelitele määrati ka hoiukoht ning
kinnitati nad seina
külge.
Töötajatele viidi läbi
juhendamine redelite
kasutamise
korra
kohta. Selle käigus
toonitati, et kasutada
tohib ainult seda redelit, mis on tööandja
poolt kontrollitud ning
redeli postil on kleebis
järgmise kontrolli läbiviimise ajaga.

Foto: Põltsamaa Felix AS

Tulemused
Nüüd on ülevaade redelitest olemas ning pärast kasutamist paigutatakse nad kindlasse
hoiukohta.
Töötajad, kes kasutavad redelit oma igapäevatöös, olid antud ideega ja parendusega
väga rahul. Redelite kasutajad teavad, kust töövahendit leida, mis tingimused on redeli
tagastamisel ning millal toimub redeli järgmine kontroll.
Ohtlike olukordade aruanded redelite osas on vähenenud. Kui mõni redel on saanud
vigastada, siis see kas kõrvaldatakse või remonditakse ning viiakse läbi uus korrasoleku
kontroll. Viimane tööõnnetus, mis oli seotud redelilt kukkumisega, toimus 2010. aastal.

