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Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §8 lg 1 kategoriseeritakse nakkushaigused
bioloogiliste ohutegurite hulka.
Töö tellimisega kinnitab/nõustub tellija alljärgnevaga:
Töö tellija kinnitab, et töökeskkond on töövõtja jaoks ohutu, või võimalike ohtude kõrvaldamiseks on
kasutusele võtnud meetmed, mis tagavad töövõtja töötajate ohutuse. Tellija kinnitab, et tagab töövõtja
töötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid töö ohutuks teostamiseks. Kui bioloogilise ohuteguriga
kokkupuutumine on vältimatu, kinnitab tellija, et tagab töövõtja töötajatele samal tasemel
isikukaitsevahendid nagu oma töötajatele ja on sellega viinud nakkusriski minimaalseks.
Tellija kinnitab, et viib töövõtja töötajad kurssi objektil kehtivate isikukaitse ja desinfektsiooni reeglitega
(sh isikukaitsevahendite kasutamine, desinfitseerimise sagedus ja vajadus, kätepesu sagedus ja
vajadus jms.)
Tellija kinnitab, et teeb kõik endast oleneva, et tellitud töö teostamise tõttu töövõtja poolt, ei pea
töövõtja töötaja jääma eneseisolatsiooni ning ta ei viibi olukorras, mis muudab ta lähikontaktseks.
Terviseamet defineerib lähikontaktseks isiku kes:
• on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel
• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata
• (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla
ooteruumis, tööruumid jne) kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud
isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega;
• tervishoiutöötaja või muu hooldustöötaja, kes on osutanud COVID-19 haigele otsest ravi või
hooldust, ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid
korrektselt kasutanud.
• laboritöötajad ja kiirabitöötajad, kes on töödelnud COVID-19 patsientide proove ja kes ei ole
kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud.
Töövõtja kinnitab, et jälgib kõiki tellija poolseid juhiseid bioloogiliste ohutegurite minimaliseerimiseks
ja kasutab isikukaitsevahendeid ja töövõtteid vastavalt tellija juhistele.
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