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Sihtkontrollid

Ida inspektsiooni sihtkontrollid avastasid puudusi
kontorikeskkonnas ja ettevõtte esmaabitöötajate väljaõppes
Olga Kurdovskaja
teabespetsialist
Ida inspektsioon korraldas eelmisel
aastal kontoritöötajate terviseriskide
ennetamisele ja esmaabikorraldusele
suunatud sihtkontrollid. Neist selgus, et
ligi 40% kontrollitud ettevõtetest ei
olnud korraldatud väljaõpet esmaabi
andvale töötajale ning kontorites on
probleeme
valgustuse
ja
ergonoomiliselt õige kehaasendiga.
2011. aastal ettevõtetes läbi viidud
olmetingimustele ja esmaabi korraldusele
suunatud sihtkontrolli tulemustest selgus, et
olmetingimuste ja esmaabi korraldamise
osas ei esinenud puudusi 48-st kontrollitud
ettevõttest vaid kolmes. Puudusi leiti nii
erinevate tegevusalade kui ka erineva
suurusega
ettevõtetes.
Kõige
suurem
puuduste arv on lausriide ja lausriidest
toodete tootmise (v.a rõivad) valdkonnas
ning köögimööbli tootmises.
30% kontrollitud ettevõtetest ei
olnud määratud
isikut, kes
vastutab
esmaabivahendite korrashoiu eest. 27%
ettevõtetes ei olnud nähtaval kohal andmed
töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.
40% kontrollitud ettevõtetest ei olnud
korraldatud väljaõpet esmaabi andvale
töötajale ning 31% puudus ruum, kus
vajadusel saab anda esmaabi ja hoida
kannatanut arstiabi saabumiseni.
Ühtegi
puudust
ei
esinenud
kontrollitud
ettevõtetes
seoses
pesemisruumidega – olemas olid ettenähtud
pesemisruumid nii meestele kui naistele või
oli korraldatud pesemisruumide kasutamine
erineval ajal.
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 48
ettevõtet, neist 34 asusid Ida-Virumaal ja
14 Lääne-Virumaal. Sihtkontrolliga hõlmati
5562 töötajat.
Ka kontoritöö eeldab riskide hindamist
ja ennetamist
Kontoriruumides töötajate terviseriskide
vähendamisele
suunatud
sihtkontrolli käigus kontrolliti 53 ettevõtet ja
asutust, neist 33 Ida-Virumaal ja 20 LääneVirumaal.

Ida inspektsiooni tööinspektori Silvia
Remmeli sihtkontrollist lähtuva analüüsi
tulemused kinnitavad, et ettevõtete ja
asustuste
kontoritöökohtades
esineb
puudusi. Remmeli sõnul tuleks töötajate
terviseriskide vähendamiseks jälgida tööandjatel, et töökohtadel oleks nõuetekohane
valgustus ja töötajate töökohad oleksid
varustatud
reguleeritavate töötoolidega.
Riskianalüüsis peaks vaatlema ka arvutiga
töötamisest tulenevaid terviseriske.
Peamine tähelepanu oli sihtkontrolli
käigus suunatud töökohtade korraldusele,
liikumisteedele
kontorites
ja
töötajate
tervisekontrolli
läbiviimisele.
Arvutitega
töökohtades oli vaatluse all peamiselt
nõuetekohase valgustuse olemasolu, valgusallikate
asukoht
kuvari
suhtes
(kas
valgusallikad ei halvenda kuva kvaliteeti),
akendel valgust reguleeriva katte olemasolu
ning
ergonoomiliselt
õige
kehaasendi
võimaldamine.
Kontrolliti ka, kas
on
määratud
esmaabiandjad
ja
esmaabivahendite olemasolu.
Sihtkontrolliga hõlmatud ettevõtetest
vaid ühes ei leitud puudusi. Põhilised
probleemid olid seotud valgustusega, mis ei
vastanud nõuetele 21% kontrollitud ettevõtetest, 36% ettevõtetes ei olnud tagatud
ergonoomiliselt õige kehaasend, 29% oli
tegemata riskianalüüs. Kontrollitud ettevõtete hulgast 42% leiti puudusi töötajate
juhendamisel, 30% ettevõtetest puudusid
ohutusjuhendid ning enam kui kolmandikul
ettevõtetest oli läbi viimata töötajate
tervisekontroll.
“Töötajate terviseriskide vähendamiseks tuleks tööandjatel jälgida töötaja
arvutiga töötamise aega, sest siit tuleneb
vajadus korraldada tervisekontroll. Töötajatele, kes töötavad arvutiga üle poole oma
tööajast, tuleb korraldada tervisekontroll. Ei
tohi unustada, et ka arvutid, printerid ja
muu kontoritehnika on töövahendid, mille
kohta peavad olema koostatud ja kinnitatud
ohutusjuhendid, ning töötajaid tuleb nende
järgi
ka
juhendada,“
selgitab
Silvia
Remmel.
Eelmise aastal tegi Ida inspektsioon
kokku 776 töökeskkonna külastust.

