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Võru Lasteaed Punamütsike
Registrikood 75020078
Vilja 10, 65605 Võru

Kontrollimine toimus Vilja 10, 65605 Võru. Teen korrakaitseseaduse (KorS) § 28 alusel järgmise(d)
ettekirjutuse(d):

Nr Ettekirjutuse tekst Tähtaeg

1 Võru lasteaed Punamütsike töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete 
täitmise kontrollimine toimus 24.05.2018 aadressil Vilja 10 Võrus.

Kontrollides töökeskkonda selgus, et põrandate seisukord on osades 
kohtades amortiseerunud ning tulenevalt konarustest võib põhjustada 
komistamise ja kukkumise ohtu, nt:

* Mõmmiku, Päiksekiire ja Liblika rühmaruumides on põrandakattes kohati 
auke jm kulumise jälgi,
* trepiastmete servadest on kohati tükid puudu,
* Mõmmiku rühma ees oleval trepimademel on süvendid (pikad vaod),
* lõunapoolse sissepääsu juures oleval välitrepil on ebatasasused - kohati 
puudu keraamilisi plaate,
* köögi välistrepp on väga kulunud (armatuurvõrk on väljas).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lg 2 alusel tööandja kujundab ja 
sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi 
ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. 

Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määruse nr 176 "Töökohale esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded¹" § 6 lg 1 alusel peavad ettevõtte 
territooriumil või tööruumis paiknevad liikumisteed, kaasa arvatud trepid, 
statsionaarsed redelid, laadimisestakaadid ja kaldteed, olema sellise 
suurusega ning paiknema nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu 
liikumine ning nende läheduses töötavate inimeste ohutus. 

Tööandjal korraldada kulunud kohtade parandamine liikumisteedel ja 
treppidel.
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4 Võru lasteaed Punamütsike töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete 
täitmise kontrollimine toimus 24.05.2018 aadressil Vilja 10 Võrus.

Vesteldes kontrollimise juures viibijaga, et töötajatele, kelle tervist võivad 
mõjutada ohutegurid või töö laad, pole korraldatud tervisekontrolli 
töötervishoiu arsti juures, nt:

* nt köögitöötajatele, kes puutuvad oma töö käigus kokku füsioloogiliste 
ohuteguritega (töö jalgadel, ühetaolised käeliigutused toidu valmistamisel, 
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raskuste käsitsi teisaldamine) ja füüsikaliste ohuteguritega (temperatuuride 
vaheldumine),

 * administratiivtöötajatele, kes töötavad vähemalt 50% oma tööajast 
kuvariga,

 * lastega igapäevaselt tegelevatele töötajatele, kes puutuvad oma töö 
käigus kokku bioloogiliste ohuteguritega (nakatumisoht II ja III ohurühma 
bioloogilistesse ohuteguritesse) ja psühholoogiliste ohuteguritega (vaimne 
pinge, mis on seotud vastutuse, ootamatute olukordade lahendamise, 
suhtlemise jm teguritega).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 7 kohaselt on tööandja 
kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib 
tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning 
kandma sellega seotud kulud.

Tööandjal korraldada töötajate tervisekontroll töötervishoiu arsti juures.

5 Võru lasteaed Punamütsike töötervishoiu ja tööohutuse alaste nõuete 
täitmise kontrollimine toimus 24.05.2018 aadressil Vilja 10 Võrus.

Kontrollides töökeskkonda selgus, et väga kulunud köögi välistrepil (ligikaudu
1,3 m kõrgusel) on puudu allakukkumist takistavad piirded, millest tuleneb 
kukkumise oht.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lg 2 kohaselt tööandja kujundab ja 
sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi 
ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.

Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määruse nr 176 "Töökohale esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded¹" § 6 lg 2 kohaselt peavad trepid, 
hooldusplatvormid ja käigusillad olema kindlalt paigaldatud, ei tohi olla 
libedad ning neil peavad olema inimese allakukkumist takistavad piirded.

Tööandjal korraldada köögi välistrepile allakukkumist takistavad piirded.
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TTOS  §  13  lg  1  p  19  alusel  olete  kohustatud  täitma  ettekirjutuse  tähtaegselt  ja  teavitama
tööinspektorit kirjalikult selle täitmisest.

Ettekirjutuse  peale  on  õigus  esitada  vaie  haldusmenetluse  seaduses  ettenähtud  korras
Tööinspektsiooni peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse saamisest. Vaide esitamine ei
vabasta kohustusest ettekirjutust täita.

(Allkirjastatud digitaalselt)
Merilin Tasane
Tööinspektor

Teguri 37, 50107, Tartu
5623 0354, merilin.tasane@ti.ee
Kliendiportaal eti.ti.ee 
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