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1. ÜLDANDMED 

Sillaotsa Kooli lasteaia majad asuvad Kastre vallas, Roiu Kesktänav 9 ja Haaslava külas, Pihlaka tee 34.  

Roiu majas on 25 töötajat, Haaslava majas 35 töötajat. 

Lasteaed on avatud kell 7.00-18.30. 

Lasteaia majad on ühekorruselised hooned, paljude sissepääsudega. 

Hoonetes asuvad rühmaruumid, õppe- ja haldusjuhi, eripedagoogi, logopeedi ,muusikaõpetaja ja 

liikumisõpetaja  kabinet, kohvik, söögisaal, köögiblokk,  garderoobid, puhastusteenindajate ruumid, 

tualetid.  

Lasteaedadel on suured õuealad. Õuealade atraktsioonid vastavad ohutuse sertifikaatidele. 

 

2. TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS 

Riskianalüüsis on välja selgitatud, ligikaudselt hinnatud ja järjestatud töökeskkonna ohutegurid. On 

hinnatud nende võimalikku mõju õpilaste ja töötajate tervisele ning kirjas kavandatud meetmed 

kahjulike tagajärgede vältimiseks või nende mõju leevendamiseks. 

Töökeskkonna riskide esialgsel hindamisel on aluseks võetud juhtkonna vaatlused ja hinnangud. 

Ehitus-, tervisekaitse-, töökeskkonna-, tuleohutuse- jmt normidest kinnipidamist jälgib kooli pidaja – 

Kastre Vallavalitsus. 

Töökeskkonnaspetsialisti kohuseid täidab ajutiselt kooli direktor Karin Kütt. 

Õnnetusjuhtumite puhul lasteaia  territooriumitel  on esmaabi andjateks esmaabi koolituse läbinud 

õpetajad. Esmaabivahendite komplektid asuvad rühmaruumides.  

Roiu alevikus, lasteaia maja tiivas asub perearstipunkt. 

Köögi personal kasutab söögisaali, nõudepesu- ja toiduvalmistamise ruume. 

 

3. TÖÖTERVISHOIU, TÖÖOHUTUSE JA TULEOHUTUSE ÜLDJUHISED 

1. Tööandja korraldab lasteaia majades töökeskkonnavoliniku valimisteks töötajate 

üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud 

isiku kaudu. Töötajad valivad ühe töökeskkonnavoliniku. Valimised loetakse toimunuks, kui 

neis on osalenud vähemalt 50 protsenti kõigist töötajatest. Valimised toimuvad salajasel 

hääletamisel, võrdse häältearvu korral korraldatakse uus valimine. 

2. Töökeskkonnavoliniku ülesannete täitmise aeg on vastavalt vajadusele vähemalt kaks tundi 

nädalas. 

3. Töötaja ja tööandja on kohustatud töölepingu sõlmimisel jälgima, et kokkulepe sõlmitakse 

ainult nende tööde kohta, mille tegemiseks on töötaja välja õppinud. 

4. Töötajal on õigus keelduda tööst, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei 

võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või 

töökeskkonnavolinikule. 

5. Tööandja kohustub: 
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o kindlustama töö korraldamisel kehtestatud normidele vastava ohutu töökeskkonna 

o selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid ning kuidas toimida 

tööõnnetuse ja esmaabi andmise vajaduse korral 

o tegema töötaja sissejuhatava, esmase ja täiendava tööohutusalase juhendamise 

o tagama tööõnnetuse puhul vigastatu toimetamise raviasutusse või koju arsti korralduse 

kohaselt ning tegema tööõnnetuse uurimise 

o kindlustama esmaabivahendite kättesaadavuse töökohal ning vajaduse korral  kohapeal 

esmaabi andmise. 

o tuleohutuse tagamisel kohustub tööandja: 

▪ täitma õigusaktidega sätestatud tuleohutusnõudeid; 

▪ määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud; 

▪ kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja korrasoleku. 

6. Töötaja kohustub: 

o täitma töötervishoiu ja tööohutuse juhendeid ning tööandja ja tööohutusalast 

järelevalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi 

o pidama oma töökohas kinni tuleohutus- ja keskkonnaohutusnõuetest 

o tagama väljaõppe ja tööandja antud juhiste kohaselt selle, et tema töö ei ohustaks tema 

enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda 

o hoidma korras ja puhtana oma töökoha ja isikukaitsevahendid 

o teatama töö vahetule korraldajale viivitamatult ohtlikust olukorrast töökohal või 

tööõnnetusest töötajaga, samuti tema enda tõsisest tervisehäirest 

o helistama tulekahju korral viivitamatult häirekeskuse telefonil 112, samuti teavitama töö 

vahetut korraldajat ning võtma tarvitusele põhjendatud abinõud inimeste ja vara 

päästmiseks ning tulekahju kustutamiseks. 

 

4. VÕIMALIKUD RISKID JA MEETMED NENDE VÄHENDAMISEKS 

4.1 LOODUSKESKKONNAST TINGITUD OHUD 
Roiu lasteaia  ümbruses kasvavad puud ning kinnistu aia taga on Roiu järv.  

 

4.2 LIIKUMISTEED 
Lasteaia majade  koridorides ning sise-ja välistreppidel liikumisel esineb kukkumisoht. Kõrgendatud 

kukkumisoht talvel libedaga välistreppidel. Garderoobides võib esineda märjast põrandast tingituna 

kukkumisi ja vigastusi. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o liikumisteedel peab olema tagatud ohutu liikumine 

o liikumisteede ääres olevate uste avamine ei tohi kedagi ohustada 

o põrandad tuleb hoida puhtana ja kuivana  

o põrandad ei tohi olla libedad, auklikud, ohtlike kalletega 

o kasutada mittelibisevaid jalatseid  

o liikumisteedele ei tohi paigaldada liikumist takistavaid esemeid, mööblit jmt,  

o libedal ajal tuleb väljaspool koolimaja teostada libedustõrjet  

o talvel tuleb märgistada ohtlikud kohad, libe trepp, rippuvad jääpurikad 
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o vajadusel tuleb libedaid pindu töödelda keemiliselt 

o elektrikatkestuse korral on väljapääsude kohal turvavalgustuslambid 

o liikumisteid ja põrandaid tuleb regulaarselt kontrollida 

 

4.3 VIGASTUSED SEADMETEST JA TÖÖVAHENDITEST  
Ohutusnõuete ja kasutusjuhendite mittetäitmisel ning valede tööoperatsioonide korral on oht ennast 

vigastada elektriliste- ja mehaaniliste töövahenditega, eriti köögis. Töötajad ja lapsed peavad olema 

kaitstud libisemise, kukkumise, kukkuvate esemete, kahjuliku müra jmt eest. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o tuleb järgida seadmete ja töövahendite kasutus- ja ohutusjuhendeid 

o tuleb kasutada ettenähtud töökaitsevahendeid  

o tuleb järgida elektriohutusnõudeid 

o masinate ja seadmete ümbrus peab olema korras ja seal ei tohi leiduda segavaid esemeid 

 

4.4 PÕLETUSOHT 
Köökides ja huvilas on elektripliidi  juures töötades oht ennast vastu kuuma pliidirauda ära põletada.  

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o tuleb järgida elektriohutusnõudeid 

o tuleb kasutada ettenähtud töökaitsevahendeid 

o toidu valmistamisel tuleb järgida köögis ohutusnõudeid, eriti terariistade ning elektrilist – ja 

mehaaniliste seadmetega 

 

4.5 LIIKLUSÕNNETUSED  
Väljasõitudel võib esineda liiklusõnnetusse sattumise oht. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o töötaja teeb kõik liiklusõnnetuse ärahoidmiseks 

o töötaja rakendab õnnetuse puhul kõiki vajalikke abinõusid esmaabi andmiseks 

o töötaja teatab õnnetusjuhtumist päästeametile ja kooli direktorile 

 

4.6 ÕNNETUSED VÄLJASPOOL LASTEAEDA 
Töötajatega ja lastega toimuvatel väliüritustel, õppekäikudel jmt võib esineda sõltuvalt sihtkohast ja 

tegevusest erinevaid vigastusi ja õnnetusjuhtumeid. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o töötajaid ja lapsi  tuleb enne väljasõitu instrueerida võimalikest ohtudest, sõltuvalt väliürituse 

iseloomust ja tegevusest väljaspool lasteaeda  

o tuleb olla ettevaatlik ja järgida ettenähtud ohutusjuhendeid 

 

4.7 MÜRA JA VIBRATSIOON  
Pesupesemise ruumis ja köökides esineb kuulmiselundeid kahjustavat müra. Meetmed riskide 

vähendamiseks: 

o tuleb piirata müra kestuse ja selle piirkonna viibimise aega 

o tuleb tagada müra tekitavate masinate ja mehhanismide regulaarne hooldus, mis võimaldab 

müra vähendada 

o töötajad ja lapsed  tuleb võimalusel mürapiirkonnast kaugemale paigutada 
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o tuleb kasutada kuulmiskaitsevahendeid, kõrvaklappe ja –troppe 

o võimalusel sulgeda vaheuksed, et takistada müra sirgjoonelist levimist 

o tuleb lühendada vibratsiooni tekitavate vahenditega töö aega 

o tuleb kasutada õigeid tööriistu – isoleeritud ja vibratsiooni vähendava käepidemega 

o kaitseks kohtvibratsiooni eest tuleb kasutada töökaitsevahendeid, kindad jmt 

 

4.8 SISEKLIIMA  
Olemasolev keskkütte- ja ventilatsioonisüsteem peab tagama majade ruumides ühtse temperatuuri. 

Kütteperioodi alguses või lõpus võib esineda perioode, kui ruumide temperatuur ei vasta kehtivatele 

normidele ning töötajatel ja lastel on külm või liiga palav. Akende avamisega võib tekkida tuuletõmbus, 

mis võib põhjustada erinevaid hingamisteede jmt haigusi.  

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o tuleb jälgida, et ei oleks tuuletõmbust 

o tuleb jälgida, et kütterežiim ja ventilatsioonisüsteem vastaks nõuetele 

 

4.9 VALGUSTUS  
Ruumides on peamiselt kasutusel luminofoorlampidega laevalgustid. Mõnes ruumis, kus aknaid on 

vähe või need on väikesed, esineb loomuliku valgusfooni vähesuse tõttu töötajate ja laste silmade 

väsimust. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o töökohad peavad olema piisavalt valgustatud  

o vajadusel kasutada lisavalgustit  

o töökohas tuleks vältida läikivaid pindasid 

o võimalusel tuleb vältida vilkuvat valgust 

o päevasel ajal tuleks eelistada päevavalgust  

o ebapiisava päevavalguse korral tuleb kasutada lisaks tehisvalgustust  

o üldine valgusfoon peaks olema ühest ruumist teise liikumisel ilma olulise erinevuseta 

o elektrikatkestuse juhuks on koolimaja väljapääsude kohal olemas turvavalgustus 

 

4.10 KEEMIA  
Erinevate kemikaalidega ja olmekeemia vahenditega puutuvad kokku köökide töötajad, koristajad ja 

õpetaja abid. Ohutusnõuete ja kasutusjuhendite mittetäitmisel on võimalikud mürgitused, söövitused, 

põletused jmt.  

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o tuleb jälgida tarbekeemia pakendil kirjas olevaid kasutus- ja ohutusjuhendeid 

o kemikaale tuleb hoiustada lukustatuna ventileeritud ruumis  

o ohtlike kemikaalide kohta peavad olema ohutuskaardid 

o ohtlikud kemikaalid peavad olema korralikult märgistatud 

 

4.11 BIOLOOGILISED OHUTEGURID  
Bioloogilised ohutegurid võivad põhjustada töötajatel ja lastel erinevaid haigusi – allergiaid, mürgistusi 

ja nakkuseid.  
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Pedagoogide ja töötajate ning lastega omavahelisel suhtlemisel, samuti töö käigus on võimalik juhuslik 

nakatumine erinevatesse viirus- või nahahaigustesse. Looduses viibides on võimalik saada 

puugihammustusest tingitud haiguseid. 

 

4.11.1 COVID-19 

COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt 

lähikontaktist nakkusohtliku inimesega. 

SARS-CoV-2 kuulub bioloogiliste ohutegurite kolmandasse ohurühma. SARS-CoV-2 viirus võib 

põhjustada töötajatel raskekujulist ägedat respiratoorset sündroomi, eriti vanemaealistel töötajatel ja 

neil, kes põevad kroonilist haigust.  

Lasteaias on viirusnakkushaigusega ohustatud nii töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad. 

Nakatumiskohad võivad on rühmaruumid,  saal, fuajee, söögisaal, garderoobid, kus viibitakse 

pikemat aega koos. 

Tööandja määrab haigusjuhtumi korral kindlaks töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

Vaktsineerimine 

Lasteaia töötajad peaksid ennast võimalusel vaktsineerima, et tagada võimalikult turvaline töö- ja 

õpikeskkond. Vaktsineerimine on parim viis viiruse tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste 

kaitsmiseks.  

Seega on ka töökonkurssil osalemisel määravaks tingimuseks COVID-19 vaktsineerimise passi 

olemasolu. 

Kui töötaja ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus 

vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, 

varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on vajalik, et COVID-19 vaktsineerimise 

vastunäidustuse dokumenteerib pere- või raviv eriarst ja töötaja toob väljastatud tõendi tööandjale. 

Töötajate kiirtestimine   

 Testimine aitab nakatumist tuvastada, et vajadusel rakendada eneseisolatsiooni ja ennetada 

kollete tekkimist. 

 Vaktsineerimata töötajaid testitakse kord nädalas ninasõõrmest. Üldjuhul viib kiirtestimist läbi  

kooliõde, viimase puudumisel juhtkond. 

 Kui töötaja ei saa meditsiinilistel põhjustel testida ennast ninasõõrmest, tuleb selle kohta 

esitada tööandjale pere- või raviva eriarsti väljastatud tõend. 

 Kui töötaja soovib lihtsalt kasutada teist tüüpi kiirteste kui need, mida on tööandja on 

soetanud, on kiirtesti soetamine töötaja enda kulu. 

 Lasteaias toimub ka vaktsineeritud töötajate kiirtestimine juhuvalimi alusel.  

 Töötaja võib testimise asemel esitada tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase 

kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte 

enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud 

tervishoiuteenuse osutaja juures.   

 Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema 

esimesel võimalusel PCR-testi.   

 Haigusjuhtumi korral lasteaias, võimaldatakse kõikidel lähikontaktsetel kiirtestida ennast 

kohapeal tööandja kulul. 
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Maskikandmine   

 Vaktsineerimata lasteaia töötajad kannavad tööandja nõudmisel kaitsemaski lasteaia 
siseruumides (välja arvatud oma rühma ruumid). 

 Juhul kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, kannavad tööandja 
nõudmisel  siseruumides maski kõik  töötajad. 

 Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, samuti olukordades, kus puutuvad kokku 
erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõikidel täiskasvanutel. 

 Lasteaias kasutavad töötajad ainult kirurgilist kaitsemaski, mis võimaldatakse tööandja poolt. 

Kätepesu ja desinfitseerimine   

Tõhus kätepesu tagab efektiivse kaitse viiruste eest. Desinfitseerimisvahendit kasutame ainult siis, kui 

käte pesemine ei ole võimalik.  Desinfitseerimisvahend on biotsiid, mida tuleb kasutada vastavalt 

kasutusjuhendile. 

 Rühmade sissepääsude juures on olemas desinfitseerimisvahendid või kätepesu võimalused. 

 Oluline on nii töötajate kui ka laste nõuetekohane ja regulaarne kätepesu: 

Tõhus pinna märgpesu tagab efektiivse kaitse viiruste eest. 

 Regulaarselt puhastatakse ja desinfitseeritakse rühma ühiskasutuses olevaid mänguasju ning 

õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks kasutatavaid vahendeid.  

Käitumine haigestumise korral  

 Kerge nohu või köhaga võib laps või töötaja lasteasutuses viibida juhul, kui sümptomite 
päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema 
enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti 
juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.    

 Haigusnähtudega inimesi ei lubata lasteaia  hoonetesse.   
 Kui laste või töötajate haigussümptomid ilmnevad alles lasteasutuses viibides, tuleb sellest 

teavitada juhtkonda, kes edasist tegevust korraldab.   
 Haigestunud lapsest teavitatakse lapsevanemat ning lapsevanema saabumiseni tagatakse 

lapsele täiskasvanu järelevalve.   

Karantiini reeglid 

COVID -19 haigestunuga lähikontakti korral jäävad isolatsiooni:  

o  vaktsineerimata töötajad. 

o haigustunnustega inimesed; 

● positiivse kiirtesti tulemuse andnud töötajad kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; 

● töötajad, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus. 

  

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: 

● lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 
10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm; 

● inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend, mis tuleb 
esitada tööandjale viimase  nõudmisel  

● töötajad, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on 
terveks tunnistanud; 

● töötajad, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud 
maksimaalse kaitse; 

● töötajad, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst 
on terveks tunnistanud. 
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Haridusasutuses toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada Terviseameti 

regionaalosakonda, kes annab edasised suunised. Lõuna regionaalosakond – Tiia Luht, 

osakonnajuhataja, 55968964, tiia.luht@terviseamet.ee  

4.12 TÖÖ ISELOOM  
Pedagoogidel on töö üldjuhul seistes, mistõttu võib esineda, eriti vanematel inimestel, selja ja jalgade 

haigusi ja kiiret väsimist. Istumisvõimalused on olemas rühmaruumides. Puhkepause saab pidada laste 

puhketunni ajal. Juhtkond töötab palju istudes ja arvutit kasutades, mille tõttu võivad esineda kaela ja 

õlavöötme haigused. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o tuleb pidada kinni töö- ja puhkeajast  

o vältida ületunnitööd  

 

4.12.1 PIDEV TÖÖ HÄÄLEGA  

Pedagoogidel on oluliseks töövahendiks hääl. Häälepaelte ülekoormatuse tõttu võivad tekkida 

erinevad vaegused.  

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o pedagoogidel jagada tööaeg nii, et ei peaks kogu aeg töötama häälega 

 

4.12.2 FÜÜSILINE ÜLEKOORMUS  

Pedagoogidel on enamasti tegemist vähest füüsilist koormust nõudva tegevusega. Füüsilise 

ülekoormuse oht võib esineda puhastusteenindajatel ja kokkadel. Selle tõttu võib esineda erinevaid 

südameveresoonkonna haigusi. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o töö intensiivsus olgu mõõdukas ja tasakaalustatud 

o töö- ja puhkeaeg peab vahelduma õiges režiimis, võimalik teha puhkepause 

o töötajal peab olema võimalik muuta oma asendit ja leida sobiv tööasend 

o töötajal peaks olema võimalus vastavalt erinevatele tingimustele töö tegemise mahtu päeva 

jooksul ise reguleerida 

o töö ajal tuleb hoiduda pikaajalisest sunnitud kehaasendist 

o puhkepauside ajal peaks võimaldama kohvi, tee jmt tarbimist 

 

4.12.3 ARVUTIGA TÖÖTAMINE  

Pedagoogid töötavad tihti arvutiga. Ohutusnõuete ja arvutikasutuse juhendite mittetäitmisel võivad 

tekkida erinevad luu- ja lihaskonna probleemid ja nägemishäired. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o kuvariga töötamisel tuleb pidada regulaarseid puhkepause, mille ajal vaadata kaugusse ja lasta 

silmadel puhata 

 

4.12.4 VAIMNE KOORMUS, PSÜHHOLOOGILISED OHUD  

Töö lastega, vägivalla- ja allumatuse juhtumid, müra ja kisa, halb töökorraldus, tunnustuse puudumine 

jmt võivad sõltuvalt töötaja isikuomadustest tekitada tööstressi, unehäireid ja muid vaevusi. 

Meetmed riskide vähendamiseks: 

o korraldada koos kollektiiviga tööväliseid üritusi  
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o vägivallajuhtumite ärahoidmiseks tuleks korraldada temaatilisi loenguid töötajatele,  vajadusel 

kasutada nõustajat 

o juhtkond peab jälgima töötaja töömahtu  


