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Lõuna inspektsioonil on plaanis 2012.
aasta märtsis ja aprillis viia läbi
sihtkontroll teemal „Bioloogilised ohud
jäätmeja
heitveekäitluses”
ning
oktoobrisse
on
kavandatud
sihtkontroll „Füsioloogilised ohutegurid ja
selle
mõju
vähendamine
õmblusettevõtetes”. Juba veebruaris algas
aga kaks kuud kestev sihtkontroll
„Lõuna tööõnnetused 2012”, mille
käigus külastavad kaheksa inspektorit
vähemalt 40 inspektsiooni haldusalasse kuuluvat ettevõtet.
Tööinspektor Valentina Soone sõnul
on probleem selles, et nii mitmeski
ettevõttes
korduvad
analoogsed
tööõnnetused, kas siis sarnaste töövahendite
või töökohtadega. Kohaliku sihtkontrolli
eesmärgiks ongi välja selgitada, kuidas
tööandja
on
kavandanud
analoogsete
tööõnnetuste vältimiseks meetmed ja
asunud neid rakendama. Samuti vaadatakse, kuidas tööandja on oma ettevõttes
läbi viinud tööõnnetuse uurimistoimingud.
Uurimiskorra määruse kohaselt peab
tööandja uurima kõiki toimunud tööõnnetusi, raskete tööõnnetuste puhul asub
uurima ka inspektsioon. Tööinspektor-uurija
esitab uurimiskokkuvõttes tööandjale meetmed sarnase tööõnnetuse vältimiseks.
Tööandja on kohustatud kümne päeva
jooksul läbi viima uurimise ja koostama
tööõnnetuse raporti. Raportis toob tööandja
välja põhjused, mis viisid tööõnnetuseni, ja
ka meetmed tööõnnetuse vältimiseks.
Uurimise
lõppedes
tuleb
vormistada
uurimistoimik.
„Meid huvitabki see, kuidas on
tööandja läbi viinud uurimistoimingud,“
ütles Soone. „Kas tööandja on läbi viinud
sündmuskoha
vaatluse,
võtnud
asjaosalistelt
seletuskirjad,
viinud
kõik
töövahendid ja töökohad nõuetega vasta-

vusse,
osalenud
töötervishoiuja
tööohutusalasel täiendõppel, rakendanud
inspektsiooni poolt esitatud meetmeid kogu
ettevõttes jne.“
Nii töötajad kui tööandjad alahindavad
bioloogilist riski
Jäätme- ja heitveekäitluse ettevõtetele suunatud
sihtkontrolli käigus
kontrollivad seitse Lõuna inspektsiooni
inspektorit 30 ettevõttes valitsuse määruse
„Bioloogilistest
ohuteguritest
mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse
nõuded” rakendamist. Kontrollitakse ettevõtteid,
mille
tegevustes
esineb
kanalisatsiooni-, jäätme- ja saastekäitlus.
Samuti ettevõtteid, mis teostavad maastiku
hooldust ja pakuvad koristusteenust.
Sihtkontrolli teema valik lähtub
asjaolust, et bioloogilist riski alahindavad
tihti nii töötajad kui ka tööandjad.
Tööinspektsiooni 2008. aastal läbiviidud
üle-eestilise bioloogilise ohuteguri sihtkontrolli käigus selgus samuti, et bioloogilisest ohutegurist tingitud riske ei
hinnata sageli adekvaatselt ning ettevõtted
riskivad oma töötajate tervisega. Puudulik
riskihindamine oli üks esmaseid probleeme,
mis 2008. aasta sihtkontrolli käigus
tuvastati. Sellest tulenevad kõik teised
puudused: terviseriski vähendamiseks ei
ole koostatud tegevuskava, töötajaid ei ole
juhendatud õnnetuse korral käituma, ei
tagata vaktsineerimist, puuduvad isikukaitsevahendid või neid ei kasutata jne.
Samuti tuuakse kokkuvõttes välja, et üks
probleemseim tegevusvaldkond bioloogilise
ohuteguri seisukohast on jäätme- ja
heitveekäitlus.
Bioloogilised ohutegurid on bakterid,
viirused, seened, rakukultuurid ja inimese
endoparasiidid ning muud bioloogiliselt
aktiivsed ained, mis võivad põhjustada
nakkushaigust, allergiat või mürgistust.
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Luubi alla õmbleja töötamiskoht
Sihtkontrolli „Füsioloogilised ohutegurid
ja
selle
mõju
vähendamine
õmblusettevõtetes“ raames külastab Lõuna
inspektsiooni töötervishoiu tööinspektor
kümmet
ettevõtet,
mille
tegevusala
seondub õmblusega ja mis asub Tartu
linnas või maakonnas. Sihtkontrolli käigus
pööratakse tähelepanu õmblejate peamistele terviseriskidele.
Kohaliku sihtkontrolli eesmärgiks on
vaadata üle õmbleja töötamiskoht – kas

laud on õige kõrgusega, milline on töötool,
kas õmblejal on piisavalt ruumi liikumiseks,
töökeskkonna sisekliima sobivus jne. Lisaks
vaadatakse, mida tööandja on ette võtnud
õmblejate füsioloogiliste ohutegurite vähendamiseks.
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni
haldusalasse kuuluvad kuus maakonda:
Võrumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Tartumaa.

