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Ole teadlik!

• Kes on projektil tööohutuse eest vastutav isik!

Projektijuht on alati esmane isik kes vastutab ohutuse eest projektil

• Kus asub info hädaabinumbritega

Olenevalt projekti asukohast. Valdaja territooriumil või OMS kogunemiskohas

• Kus on esmaabivahendid

OMS kogunemiskohas, sõitvatel laevadel pöörduda laevaarsti poole

• Mida teha toimunud õnnetusjuhtumi korral

Koheselt teavitada 112, võimalusel anda esmaabi, teavitada projektijuhti

• Millistest juhtumitest/olukordadest projektil tuleb koheselt teada anda

Õnnetusjuhtumitest, olukordadest mis võivad põhjustada õnnetusjuhtumeid

• Kus asuvad tulekustutusvahendid

OMS kogunemiskohas, objekti valdaja poolt märgistatud kohtades (tee kinlaks

enne tööle asumist



• Õnnetustest või juhtumitest kus esmaabi või arstiabi oli vajalik

• Olukorrast või juhtumist mille tagajärjel oleks võinud toimuda tööõnnetus

• Olukorrast mis oleks võinud kahjustada töötaja tervist või tekitada 

tööandjale/kliendile materiaalset kahju

• Juhtumist mille tagajärjel on tekkinud oluline rahaline kahju ettevõttele/kliendile

• Muud juhtumid ja olukorrad kui töötaja peab oluliseks neile tähelepanu juhtida

• Tulekahju, tuleohutust eirav olukord

• Muud avariid ja rikked

Millest tuleb teavitada



• Meditsiiniabi vajamineva õnnetusjuhtumi korral teavita koheselt 112

Seejärel teavita projektijuhti või tööohutuse eest vatutavat iskikut

• Tulekahju või selle ohu korral teavita koheselt oma lähedalolevaid iskuid

Seejärel lahku ohutsoonist ja teavita 112 või projektijuhti

• Muude ohuolukordade korral lahku koheselt ohutsoonist ja teavita projektijuhti

Kellele tuleb teavitada



• Ohtlikud kohad ehitusplatsil või objektil

• Katkised või mittetöötavad töövahendid

• Vajaminevate isikukaitsevahendite puudumine

• Vajaminevate isikukaitsevahendite uuendamise vajadus

• Vajaminevate tööriistade puudumine

• Kui märkad ohtlikku olukorda, sekku koheselt ja teavita 

sellest

• Takista töövahendite vale kasutust ja teavita sellest

Olukorrad/juhtumid millest töötajad peavad 

teavitama, et ära hoida õnnetusjuhtumeid



Õnnetusjuhtumist teatamine

• Töötaja teatab toimunud õnnetusest või õnnetusjuhtumist koheselt projektijuhile 

või kui on määratud siis projektil tööohutuse eest vastutavale isikule.

• Kui kannatanu vajab arstiabi siis esmajärjekorras teatatakse õnnetusjuhtumist 

helistades 112 või asukohariigis kehtivale hädaabinumbrile ja seejärel teavitatakse 

vastavat inimest.

• Esmaabikoolituse läbinud isik osutab kannatanule esmaabi.

• Projektijuht või tööohutuse eest vastutav isik informeerib toimunud õnnetusest 

töökeskkonnaspetsialisti, peatöövõtjat või ehitusplatsil tööohutuse eest vastutavat 

ettevõtet.

• Projektijuht või tööohutuse eest vastutav isik fikseerib toimunud õnnetuse, 

võimalusel teeb fotod õnnetuskohast ja vormistab vastava dokumentatsiooni. 



Tulekahju

• Tulekahju häiresüsteemi tööle hakates välju koheselt hoonest või objektilt.

• Kui märkad ohuolukorda(suits, lahtine leek) lahku koheselt hoonest või objektilt ka 

siis kui häiresüsteem ei ole rakendunud.

• Teavita ohuolukorrast koheselt lähedalviibivaid isikuid, lahku hoonest või objektilt 

ja liigu kogunemiskohta. 

• Kui kogunemiskohta ei ole kokku lepitud tevita koheselt projektijuhti enda 

asukohast.

• Projektijuht või tööohutuse eest vastutav isik annab juhised edasiseks käitumiseks. 



Dokumentatsioon, täitmine, arhiveerimine

• Accident/Incident reporting form – online vorm või pdf 

• Seletuskiri kannatanult – pdf

• Vajadusel seletuskirjad õnnetuse pealtnägijatelt – pdf

• Õnnetuse/olukorra analüüs/tegevused

• Salvestuskoht: SharePoint, projekti kaust

Hädaabinumbrid

• Eesti ja Euroopa - 112

• USA – 911 või (112)

Esmaabiandjad

• Helena Dreimann

• Tiit Iilane


