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Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 

seletuskirja 

lisa 1 

 

MÄÄRUSE KAVAND 

 

EELNÕU 

 

 

Tervise- ja tööministri määrus „Töötervishoiuteenuse osutamise kord“ 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 15 alusel. 

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

Käesolev määrus reguleerib töötervishoiuteenuse osutamise korraldust. 

 

§ 2. Tööandja ülesanded töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisel 

 

(1) Töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisel võtab tööandja aluseks ja esitab 

töötervishoiuarstile: 

1) töökeskkonna riskide hindamise tulemused, sealhulgas andmed selliste töökeskkonna 

ohutegurite parameetrite väärtuste kohta, millega töötaja oma töökohal kokku puutub; 

2) ettevõtte töötervishoiu olukorra viimase analüüsi tulemused; 

3) töötaja varasemad tervisekontrolli tulemused; 

4) tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise andmed. 

 

(2) Tööandja esitab töötervishoiuarstile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 

nimetatud andmed ning töötervishoiuarsti soovi korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 

ja 4 nimetatud andmed.  

 

(3) Tööandja konsulteerib töötaja tervisekontrolli suunamisel töötervishoiuarstiga ning 

töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavolinikuga või muu töötajate esindajaga. 

 

§ 3. Töötervishoiuarsti ülesanded ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimisel 

 

(1) Ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimisel töötervishoiuarst: 

1) annab hinnangu ettevõtte töötervishoiu olukorra kohta tervikuna; 

2) esitab tööandjale ettepanekud ettevõtte töötervishoiu olukorra parandamiseks, seahulgas 

töökeskkonna kohandamiseks, töötingimuste muutmiseks ja töötajate tervise edendamiseks. 

 

(2) Ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimiseks võtab töötervishoiuarst aluseks: 

1) töökeskkonna riskide hindamise tulemused; 

2) töötajate terviseandmed, sealhulgas tervisekontrolli tulemused, töötajate tööga seotud 

haigestumiste andmed, ajutise töövõimetuse andmed ja töötajate terviseseisundit kirjeldavate 

küsimustike andmed; 

3) tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise andmed. 

 

(3) Töötervishoiuarst esitab tööandjale ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsi tulemused. 

 

§ 4. Töötaja tervisekontrolli tegemise kord 
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(1) Töötaja tervisekontrolli tegemisel töötervishoiuarst: 

1) hindab töötaja terviseseisundit; 

2) hindab töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale; 

3) selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise. 

 

(2) Enne tervisekontrolli läbimist täidab töötaja lisas 1 esitatud tervisekontrolli kaardil 

tervisedeklaratsiooni osa ning kinnitab andmete õigsust allkirjaga. 

 

(3) Töötervishoiuarst, olles tutvunud töökeskkonna riskianalüüsiga, töötaja töökeskkonna ja 

töökorraldusega töökohal ning töötaja terviseandmetega, määrab vajalikud terviseuuringud ja 

analüüsid, kaasates vajaduse korral eriarste. 

 

(4) Töötervishoiuarst kannab tervisekontrolli kaardile terviseuuringute ja analüüside 

tulemused, otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta ning ettepanekud 

tööandjale ja töötajale.  

 

(5) Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja väljastab 

lisas 2 esitatud tervisekontrolli otsuse. 

 

(6) Töötervishoiuarst väljastab tööandjale lisas 2 esitatud terviskontrolli otsuse, milles esitab 

vajaduse korral ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks. 

 

§ 5. Isikuandmete töötlemine 

 

Töötervishoiuarstil on töötervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks ja osutamiseks õigus 

töödelda isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 41 sätestatud tingimustel 

ja korras. 

 

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine 

 

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrus nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ (RTL 2003, 

56, 816) tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 7. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a. 

 

 

Lisa 1. Tervisekontrolli kaart 

Lisa 2. Tervisekontrolli otsus 
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„Töötervishoiuteenuse osutamise kord“ 

Lisa 1 

 

Töötervishoiuteenuse osutaja nimi................................................................................................ 

aadress .......................................................................................................................................... 

tegevusloa nr ................................... 

 

TERVISEKONTROLLI KAART 

 

I Üldandmed 

Eesnimi ............................................... Perekonnanimi ............................................................... 

Isikukood………………………………………………………………………………………... 

Elukoht.......................................................................................................................................... 

Telefon.......................................................................................................................................... 

Ametikoht...................................................................................................................................... 

Tööandja nimi, aadress ................................................................................................................ 

 

Tervisekontrolli aluseks olev põhiline ohutegur .......................................................................... 

ja kaasnevad ohutegurid ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Töölaad.......................................................................................................................................... 

 

Varasemad tööandjad: 

Tööandja nimi Ametikoht Töösuhte algus ja lõpp Tööga kaasnenud ohutegurid 

    

    

    

 

II Töötaja tervisedeklaratsioon 

Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi: JAH EI TÄPSUSTUS 

– kopsuhaigused    

– tuberkuloos    

– südame-vereringehaigused    

– kõrgenenud vererõhk    

– allergilised haigused    

– mao-sooletrakti haigused, sh haavandtõbi, sapikivitõbi    

– neeru-kuseteedehaigused    

– suhkruhaigus    

– liigeste põletikud    

– närvipõletikud    

– luumurrud ja muud vigastused    

– teadvuse kaotuse hood, langetõbi, krambid    

– psüühikahäired    

– kõrvahaigused    

– krooniline nohu, otsmiku- või põskkoopapõletik    

– silmahaigused    

– muud haigused    

Kas tarvitate regulaarselt ravimeid?    

Kas olete viimase aasta jooksul olnud haige või 

töövõimetuslehel? 

   

Kas Teil esineb tervisehäireid, mida seostate oma    
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tööülesannete täitmise või töökeskkonnaga? 

Kas Teile on varem tervisekontrolli põhjal määratud 

tööpiiranguid? 

   

 

Kinnitan andmete õigsust. 

 

Töötaja allkiri:        Kuupäev: 

 

III Terviseuuringute tulemused 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

IV Töötervishoiuarsti otsused ja ettepanekud 

 

Hinnang töötaja terviseseisundile: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta  

(sobib töötama / ei sobi töötama / sobib töötama teatud piirangute või lisatingimustega) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Ettepanekud tööandjale töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks või töötaja tervise 

edendamiseks: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Ettepanekud töötajale: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Järgmise tervisekontrolli aeg........................................................................................................ 

 

 

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi: 

Töötervishoiuarsti kood: 

Telefon: 

E-post: 

 

Töötervishoiuarsti allkiri:      Kuupäev: 

 

 

Olen tutvunud tervisekontrolli tulemustega. 

 

Töötaja allkiri:       Kuupäev:   
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„Töötervishoiuteenuse osutamise kord“ 

Lisa 2 

 

 

Töötervishoiuteenuse osutaja nimi................................................................................................ 

aadress .......................................................................................................................................... 

tegevusloa nr ................................... 

 

 

TERVISEKONTROLLI OTSUS 

 

Ees- ja perekonnanimi .................................................................................................................. 

Isikukood………………………………………………………………………………………... 

Elukoht.......................................................................................................................................... 

Ametikoht...................................................................................................................................... 

Tööandja nimi, aadress ................................................................................................................ 

 

Ohutegurid ja/või töö laadid, mille suhtes tervisekontroll tehti 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta  

(sobib töötama / ei sobi töötama / sobib töötama teatud piirangute või lisatingimustega) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Ettepanekud tööandjale töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks või töötaja tervise 

edendamiseks: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Ettepanekud töötajale: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Järgmise tervisekontrolli aeg........................................................................................................ 

 

 

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi: 

Töötervishoiuarsti kood: 

Telefon: 

E-post: 

 

Töötervishoiuarsti allkiri:      Kuupäev: 

 

 

Olen tutvunud tervisekontrolli tulemustega. 

 

Töötaja allkiri:       Kuupäev:   
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 10 alusel. 

 

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja 

kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ muutmine 

 

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise 

registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Arst teatab Tööinspektsioonile viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis surmaga lõppenud tööõnnetusest ja tööõnnetusest, mille tagajärjel 

määrati töötajale ajutine töövõimetus, esitades määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise.“; 

 

2) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „raske või“; 

 

3) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;  

 

4) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööinspektsioon edastab tööandjale viivitamata töökeskkonna andmekogu kaudu või 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 1 lõigetes 1 ja 3 nimetatud teatise. 

 

(2) Kui teenuseosutajaga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme 

tööandja töötajatega, surmaga lõppenud õnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel 

ajutine töövõimetus, edastab Tööinspektsioon viivitamata töid korraldavale isikule või tema 

puudumise korral tööandjale töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis § 1 lõikes 1 nimetatud teatise.“; 

 

6) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõnad „nähtavalt raske kehavigastus“ sõnaga „eluohtlik 

seisund“; 

 

7) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Tööandja alustab tööõnnetuse uurimist viivitamata, lähtudes § 3 lõikes 2 sätestatust, kui 

tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus või surm. Kui tööõnnetusele ei järgnenud töötaja 

ajutist töövõimetust, on tööandjal õigus otsustada uurimise viisi ja toimingute üle, lähtudes 

vajaduse korral § 3 lõikes 2 sätestatust.“; 

 

8) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Raske“ sõnaga „kehavigastuse“; 

 

9) paragrahvi 4 lõikest 41 jäetakse välja tekstiosa „, raske kehavigastus“; 
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10) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Tööandja koostab tööõnnetuse raporti töökeskkonna andmekogus või esitab lõikes 41 

nimetatud raporti kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist 

Tööinspektsioonile töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult. Tööandja esitab lõikes 41 

nimetatud raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast 

tööõnnetuse uurimise lõpetamist.“; 

 

11) paragrahvi 4 lõike 8 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Tööandja koostab akti töökeskkonna andmekogus või esitab selle Tööinspektsioonile 

töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikult ning kannatanule või tema huvide kaitsjale 

kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamist.“; 

 

12) paragrahvi 8 lõike 2 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Tööandja esitab määruse lisas 5 toodud vormi kohase raporti töökeskkonna andmekogu 

kaudu või kirjalikult Tööinspektsioonile ning töötajale või tema huvide kaitsjale kolme 

tööpäeva jooksul pärast uurimise lõpetamist.“; 

 

13) määruse lisad 1–3 ja 5 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. septembril 2022. a. 
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Lisa 1 
“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 
Lisa 1 

 

_____________________________________________ 

(tervishoiuteenuse osutaja) 

 

TÖÖÕNNETUSE TEATIS 

 

1. Töötaja__________________________________________________________________________ 

(ees- ja perekonnanimi, isikukood, amet) 

__________________________________________________________________________________ 

(telefon*) 

2. Tööandja ________________________________________________________________________ 

(nimi, aadress) 

__________________________________________________________________________________ 

(kontaktisik, telefon*) 

3. Füüsilisest isikust ettevõtja 

__________________________________________________________________________________ 

(ees- ja perekonnanimi, isikukood, amet) 

__________________________________________________________________________________ 

(telefon*) 

4. Tööõnnetuse lühikirjeldus, toimumise koht ja aeg 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Tööõnnetuse tagajärg: 

 

ajutine töövõimetus  surm 

 

7. Vigastuse liik (nt luumurd, põrutus, lahtine haav, mürgistus jms) 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Vigastatud kehaosa (määratleda võimalikult täpselt) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Arsti poole pöördumise kuupäev ja kellaaeg: 

 

 

Arst ______________________________________________________________________________ 

 

(ees- ja perekonnanimi) 

__________________________________________________________________________________ 

(kood, telefon) 

_____________ 

 kuupäev 

 

* Täidetakse juhul, kui on teada.  
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Lisa 2 
“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 2 

 

 

TÖÖÕNNETUS TOIMUS KAUGTÖÖL

TÖÖÕNNETUSE TAGAJÄRG (märkida ristiga) SURM

KELLAAEG

OSALISE TÖÖAJAGA TÖÖTAJA

3. TÖÖÕNNETUSE ANDMED

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AEG  

(päev, kuu, aasta)

TÖÖSUHTE KESTUS AMETIKOHAL SELLES ETTEVÕTTES

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AADRESS

(aastates, kui alla aasta, märkida 0)

E-POST

TELEFON AMETINIMETUS

AMETIKOOD

KODAKONDSUS (riik)

TÖÖÕNNETUSE RAPORT

1. TÖÖANDJA ANDMED

(renditöötajaga juhtunud tööõnnetuse korral kasutajaettevõtte andmed)

2. TÖÖTAJA ANDMED

TÖÖTAJA (ees- ja perekonnanimi) ISIKUKOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

SUGU (M/N)

TÖÖANDJA TÖÖTAJATE ARV KOKKU

TÖÖSUHTE ISELOOMUSTUS (märgi kõik sobivad)

RENDITÖÖ

TÄHTAJALINE TÖÖLEPING/TEENISTUSSUHE

MUU

ÕPILANE/PRAKTIKANT

TÄISTÖÖAJAGA TÖÖTAJA

TÄHTAJATU TÖÖLEPING/TEENISTUSSUHE

TÖÖANDJA  NIMI

REGISTRIKOOD  

TELEFON

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD 

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA 

TÖÖTAJATE  ARV   STRUKTUURIÜKSUSES

ERALDI ASUVA STRUKTUURIÜKSUSE NIMETUS

E-POST



10 
 

 

  

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

JAH EI

8. SAMALAADSE TÖÖÕNNETUSE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD ABINÕUD

TÖÖANDJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TEISE ISIKU POOLT

EHITISE, TÖÖRUUMI VÕI LIIKUMISTEE MITTEVASTAVUS NÕUETELE JOOBESEISUND, PÕHJUSTATUD ALKOHOLI, NARKOOTIKUMI VÕI

KUI TEHTUD, SIIS KAS TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD:

TEGEMATA

TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE PSÜHHOTROOPSE AINE TARVITAMISEST

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS TÖÖÕNNETUSENI (kirjeldada)

7. ANDMED RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEHTUD

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT ÜLEVÄSIMUS

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TEISE TÖÖTAJA POOLT LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL ISIKUKAITSEVAHENDITE MITTEKASUTAMINE

4. TÖÖÕNNETUSE ASJAOLUDE KIRJELDUS

Töötamiskoht: 

Tööprotsess: 

Kasutatud töövahend: 

Kannatanu tegevus tööõnnetuse hetkel: 

Vigastuse vahetu tekitaja:

Vigastuse liik:

Vigastatud kehaosa:

 


5. PÕHJUSED, MIS VIISID TÖÖÕNNETUSENI
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Lisa 3 
“Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise,  

teatamise ja uurimise kord” 

Lisa 3 

 

 

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA

SURM

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISKOHA AADRESS 

TÖÖÕNNETUSE TOIMUMISE AEG  

E-POST KODAKONDSUS

TELEFON

AADRESS AMET

(päev, kuu, aasta)

TÖÖÕNNETUSE RASKUSASTE (märkida ristiga)

KELLAAEG

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJAGA TOIMUNUD TÖÖÕNNETUSE 

RAPORT

2. FIE ANDMED

NIMI ISIKUKOOD

TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD

AMETI KOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

SUGU (M/N)

3. TÖÖÕNNETUSE ANDMED

LEPINGULISE SUHTE ALGUS TÖID KORRALDAVA 

ETTEVÕTJAGA

TEGEVUSALA  NIMETUS

TEGEVUSALA  KOOD 

TELEFON

E-POST

1. TÖID KORRALDAV ETTEVÕTJA, KELLEL ON FIE-GA LEPINGULINE SUHE

TÖID KORRALDAVA ETTEVÕTJA NIMI

REGISTRIKOOD  

ERALDI ASUV  STRUKTUURIÜKSUS
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UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

KUI TEHTUD, SIIS KAS TÖÖÕNNETUSEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD:

8. SAMALAADSE TÖÖÕNNETUSE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD ABINÕUD

TÖID KORRALDAVA ETTEVÕTJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)

JAH EI

7. ANDMED TÖID KORRALDAVA ETTEVÕTJA RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEGEMATA

Töötamiskoht: 

Tööprotsess: 

Kasutatud töövahend: 

Kannatanu tegevus tööõnnetuse hetkel: 

Vigastuse vahetu tekitaja:

Vigastuse liik:

Vigastatud kehaosa:

5. PÕHJUSED, MIS VIISID TÖÖÕNNETUSENI

 TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE PSÜHHOTROOPSE AINE TARVITAMISEST

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS TÖÖÕNNETUSENI (kirjeldada)

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TEISE ISIKU POOLT

EHITISE, RUUMI VÕI LIIKUMISTEE MITTEVASTAVUS NÕUETELE JOOBESEISUND, PÕHJUSTATUD ALKOHOLI, NARKOOTIKUMI VÕI

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT ÜLEVÄSIMUS

TÖÖOHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TEISE TÖÖTAJA POOLT LIIKLUSSEADUSE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT

TEHTUD

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL ISIKUKAITSEVAHENDITE MITTEKASUTAMINE

4. TÖÖÕNNETUSE ASJAOLUDE KIRJELDUS
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Lisa 5 

 

E-POST

TELEFON

AMETIKOOD

KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD TEGEVUSALA

KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD TEGEVUSALA KOOD

AMET

KUTSEHAIGESTUMISE  RAPORT

1. TÖÖANDJA ANDMED

TELEFON

TÖÖANDJA TÖÖTAJATE ARV KOKKU

ERALDI ASUV STRUKTUURIÜKSUS

(täita juhul, kui töötaja töötas eraldiseisvas 

struktruuriüksuses)

TÖÖANDJA/STRUKTUURIÜKSUSE AADRESS 

2. TÖÖTAJA ANDMED

TÖÖANDJA  NIMI

REGISTRIKOOD  

TÖÖTAJA (ees- ja perekonnanimi) ISIKUKOOD

või SÜNNIKUUPÄEV

SUGU (M/N)

E-POST

3. KUTSEHAIGESTUMISE ANDMED

KUTSEHAIGESTUMISE PÕHJUSTANUD OHUTEGURI NIMETUS OHUTEGURIGA KOKKUPUUTE AEG

BIOLOOGILINE

FÜSIOLOOGILINE

FÜÜSIKALINE

KEEMILINE

KUTSEHAIGESTUMISE PÕHJUSTANUD TÖÖSTAAŽ

LÄBIMISE KUUPÄEV OTSUS

PSÜHHOSOTSIAALNE

4. TÖÖTAJA LÄBITUD TERVISEKONTROLLID
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5. PÕHJUSED, MIS VIISID KUTSEHAIGESTUMISENI

6. MUU PÕHJUS, MIS VIIS KUTSEHAIGESTUMISENI (kirjeldada)  

OHTLIKE KEMIKAALIDE KASUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖVAHENDI MITTEVASTAVUS OHUTUSNÕUETELE

TÖÖKOHA MITTEVASTAVUS NÕUETELE EBAERGONOOMILISED TÖÖTINGIMUSED

PUUDULIK VÄLJAÕPE VÕI JUHENDAMINE ISIKUKAITSEVAHENDITE PUUDUMINE

PUUDULIK TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLL TÖÖÕHUTUSNÕUETE RIKKUMINE TÖÖTAJA POOLT 

ISIKUKAITSEVAHENDITE MITTEKASUTAMINE

KUI TEHTUD,  KAS KUTSEHAIGESTUMISEGA SEOTUD RISKID OLID ARVESTATUD: JAH EI

7. ANDMED RISKIANALÜÜSI KOHTA

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS: TEHTUD TEGEMATA

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

UURIMISES OSALENUD TÖÖKESKKONNAVOLINIK VÕI MUU TÖÖTAJATE ESINDAJA

(ametikoht) (ees- ja perekonnanimi) (kuupäev) (allkiri)

TÖÖANDJA ESINDAJA (juhatuse liige või volitatud isik)

8. SAMALAADSE KUTSEHAIGESTUMISE ÄRAHOIDMISEKS RAKENDATAVAD ABINÕUD
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MÄÄRUSE KAVAND 

EELNÕU 

 

 

Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 23 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine 
 

Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruses nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ tehakse järgmised 

muudatused: 

 

1) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 61. Töökeskkonna psühhosotsiaalsest ohutegurist põhjustatud kutsehaigused 

 

Kutsehaigused, mis on põhjustatud töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest: 

1) posttraumaatiline stressihäire; 

2) muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a. 
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