Suud ja nina katva kaitsevahendi (kaitsemaski) kasutamine
epideemia levimisalal paiknevatel YIT-i tööplatsidel
Kaitsemaski tuleb tööplatsidel kanda järgnevalt
nimetatud juhtudel
Tööplatsi kontor ja olmeruumid
• Maski tuleb kanda kõigis ühiselt kasutatavates ruumides.
• Maski tuleb kanda juhul, kui ruumis viibib rohkem kui üks inimene.
• Söömise ajal kaitsemaski kandma ei pea. Söömise ajal tuleb siiski hoida
ohutut kaugust (vähemalt kaks meetrit).

Ehitusjärgus hoone, muud siseruumid ja suletud ruumid (katus peal)
• Maski tuleb kanda, kui ohutut kaugust (vähemalt kaks meetrit) ei ole
võimalik hoida või kui tööd tuleb teha ühes ruumis (nt korter).
• Hoone katusel, kõrgeimal võlvil või muus samalaadses avatud kohas ei ole
kaitsemaski kandmine kohustuslik, kui on võimalik hoida ohutut kaugust.
Territoorium
• Töötajad peavad kaitsemaski kandma juhul, kui ohutut kaugust (vähemalt
kaks meetrit) ei ole võimalik hoida – teha riskianalüüs.
Tööplatsi külastamine
• Tööplatsi külastavad isikud peavad vaatamata ohutu kauguse hoidmisele
kandma kaitsemaski nii siseruumides kui ka väljas.
• Tööplatsi külastavate isikute saatjad peavad samuti vaatamata ohutu
kauguse hoidmisele kandma kaitsemaski nii siseruumides kui ka väljas.
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NB!

Üldjuhend piirkondadele, kus
epideemia ägenemise tõttu
nõutakse tavapärasest laialdasemat
kaitsemaskide kasutamist.
Kohapealsed nõuded võivad
siinkohal nimetatutest veelgi
rangemad olla.

•

Ka kaitsemaski kasutamisel tuleb arvestada ohutu kauguse, hügieeni ja
tööetappide planeerimise nõudeid.

•

Tööde hästi kavandatud järjestamine aitab hoida ohutut kaugust ning vältida
olukordi, kus kaitsemaski kasutamine on vältimatu.

•

Kaitseprillide uduseks minemist aitab vähendada kaitsemaski hoolikas näoga
sobitamine, uduseks minemist vältiva töötlusega prillide kasutamine, kaitseprillide
puhastamine või tihendiga kaitseprillide kasutamine. Kasutada võib ka visiiri.

•

Tuleb arvestada ka seda, mille vastu kaitstakse. Kaitsemask ei ole mõeldud
isikukaitsevahendiks tolmu eest. Tolmu eest tuleb hingamisteid kaitsta sobiva
hingamisteede kaitsevahendiga (filtreeriv poolmask (FFP3), poolmask,
ventileeritav mask).

•

Tervisekaitseamet või ka tööplatsi juhid ise võivad riskianalüüsi põhjal kehtestada
käesolevas juhendis nimetatust rangemaid kaitsemaski kasutamise nõudeid.

•

Kui teatud isikutel ei ole tervislikel põhjustel võimalik kaitsemaski kanda, tuleb
nende töö kavandada vastavalt olukorrale (eraldi töötamine vms).

•

Maskide kasutamine aitab kaitsta tööplatsil töötavate isikute tervist ja parandada
ohutust. Kui peatöövõtja esitatud nõudeid ei täida, tuleb olukorda sekkuda YIT-i
vastavaid sekkumisjuhiseid järgides.

•

Ühekordse kasutamisega kaitsemaskid tuleb pärast kasutamist kohe segajäätmete
prügikasti visata. Korduvaks kasutamiseks mõeldud riidest kaitsemaski tuleks
hoida suletud kilekotis.

•

Kaitsevahendite hankimise eest oma töötajatele vastutab tööandja.

