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Ohutusjuhend koristajale
1. Üldised ohutusnõuded koristajale
1.1 Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted.
Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
1.2 Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada
töötaja silmi.
1.3 Üld-ja kohtvalgustites võib kasutada vaid sellise võimsusega hõõglampe, millele
valgustid on arvestatud.
1.4 Elektriseadmete
ekspluatatsioon
peab
toimuma
kooskõlas
kehtivate
elektriohutuseeskirjadega.
1.5 Koristaja peab tundma ohutuid töövõtteid, tööandja poolt kinnitatud ohutusjuhendeid
ning asutuse sisekorraeeskirju.
1.6 Koristaja on kohustatud kasutama isikukaitsevahendeid.
1.7 Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid
töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda tööandja poole selgituse
saamiseks.
1.8 Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
1.9 Õnnetusjuhtumi korral tuleb töö katkestada, teatada sellest juhtkonnale ja anda
meditsiinilist abi.
2. Ohutusnõuded enne töö alustamist
2.1 Panna selga tööriietus ja seada see korda: panna varrukasuud kinni, kohendada riided
nii, et ei oleks ripnevaid otsi. Kontrollida kas on olemas kummikindad ja sõrmikud.
2.2 Kontrollida, et pühkimis- ja põrandalappides ei oleks torkivaid ja lõikavaid esemeid,
samuti toitekaablite ja pistikühenduste korrasolekut; tööks vajaliku inventari ja
seadiste olemasolu ning nende korrasolekut.
3. Ohutusnõuded töö ajal
3.1 Ruumide koristamisel kasutada koristusinventari. Mitte koristada prügi vahetult
kätega.
3.2 Mitte koristada mitteküllaldaselt valgustatud ruumides.
3.3 Olla ettevaatlik tulise vee kasutamisel. Ämbrisse mitte lasta tulist vett üle 3/4 selle
mahust.
3.4 Ruumide märgkoristusel peavad elektriseadmed olema välja lülitatud. Mitte puutuda
käega või märja lapiga elektrijuhtmeid.
3.5 Kui avastate, et masinate ja aparaatide korpustes, radiaatorites, torustikus või mujal on
pinge sees jätta koristamine pooleli ja teatada sellest tööandjale.
3.6 Hoiduda pindudest ja halvasti sisselöödud naeltest.
3.7 Mitte kasutada kaustilist soodat ja teisi leelisi ja lahusteid. Kasutada selleks otstarbeks
ette nähtud pesupulbreid ja puhastusvahendeid.
3.8 Laudade, kappide ja muude esemete nihutamisel kontrollida enne, kas nad seisavad
koos ja koristada nende pealt kõik maha kukkuda võivad esemed.

3.9 Mitte pesta ja puhastada aknaid, millel on purunenud klaasid või mille raamid ei ole
terved.
3.10 Töötades kõrgel (lae, seinte, akende puhastamisel) kasutada ainult korras redeleid ja
treppredeleid. Redeli ja põranda vaheline kaldenurk ei tohi olla üle 60°. Mitte
kasutada kõrgel töötamisel juhuslikke aluseid (kastid, taburetid jms.).
4. Toimingud pärast tööd
4.1 Lülitada kõikjalt välja elekter, koristada koristamisinventar, panna seadmed selleks
ette nähtud hoiukohta.

