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EHITUSOBJEKTIL ON KEELATUD:

1. Põhjuseta viibida kohtades, mis ei ole otseselt seotud antud tööülesande täitmisega.
2. Suitsetamine töökohal. Suitsetamiseks on määratud eraldi tähistatud ning sisustatud 

kohad.
3. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine või jääknähtudega viibimine töökohal.
4. Siseneda jalgsi või mootorsõidukiga ehitusobjeki territooriumile ilma ehitusobjekti 

esindaja loata. Siseneda ehitusobjektile tohib ainult värava kaudu.
5. Viibida võõrastel isikutel.

TEGUTSEMINE HÄDAOLUKORRA PUHUL:

1. Tulekahju korral viivitamata helistama hädaabitelefonile 112  ja mitte lõpetama 
kõnet enne kui on vastanud dišpetseri kõigile küsimustele ning võimalusel asuma 
ise tulekahju kustutama.

2. Hoiatama kaastöötajaid ning teatama juhtunust objektijuhile.
3. Suureneva tuleohu korral või kui on tegemist mürgise gaasi lekkega evakueeruma 

selleks ettenähtud ja tähistatud kogunemiskohta.

OBJEKTIL VIIBIMISE MEELESPEA:

1. Külaline tohib objektile minna ainult AS Maru Ehitus esindajaga. Külaline peab 
kandma kiivrit, turvajalatseid, helkurvesti. Kohal, kus on oht silmavigastuseks tahke 
või vedela ainega, tuleb kanda kaitseprille.

2. Alltöövõtja peab olema enne ehitusobjektil tööle asumist läbinud ohutusalase 
juhendamise, mille kohta peab olema objektijuhile üle antud kirjalik tõendus.

3. Alltöövõtja peab ehitusobjektil kandma kiivrit, turvajalatseid, helkurvesti (helkuriga 
varustatud tööriietust)  ja kohal, kus on oht silmavigastuseks tahke või vedela 
ainega, tuleb kanda kaitseprille. Lisaks nimetatud isikukaitsevahenditele tuleb kanda 
ka teisi isikukaitsevahendeid, mida näevad ette konkreetse ehitusobjekti ohud ning 
millest enne tööle asumist töövõtjaid informeeritakse.

4. Alltöövõtja, kes teostab tuletöid, peab omama tuletööde tunnistust. Tuletööde 
teostamise koha juures (10m raadiuses) peab olema 2 x 6kg pulberkustutit, 
rullmaterjali paigaldamise korral 4 x 6kg. Tuletööde teostajale lisaks peab olema 
tagatud eraldi järelevalve kogu tuletöö tegemise aja vältel ja tuletöö koha ulatuses.

5. Kõik ehitusobjektil viibijad peavad jälgima sissepääsule ja muudesse kohtadesse 
paigaldatud hoiatavaid, keelavaid ja kohustavaid ohutusmärke ning täitma nende 
nõudeid.

6. Kõrgtööd algavad alates 2m ja sellest kõrgusest alates tuleb ala piirata (jalapiire; 
0,5m kõrgusel vahepiire ja 1m kõrgusel käsipuu) või kanda turvarakmeid, mis on 
nõuetekohaselt kinnitatud.  Tõstukil töötades tuleb alati kasutada turvarakmeid. 

7. Tellingute kasutamisel peavad need olema paigaldatud vastavalt 
paigaldusjuhendile, olema nõuetekohaselt kinnitatud/toestatud, varustatud 
korrektsete piiretega ja redelitega. 

8. Kõik redelid, mida ehitusobjektil  kasutatakse peavad olema korras (ilma 
mehaaniliste vigastusteta) ja kasutamise ajal kinnitatud libisemise vastu.

4. Muu õnnetusjuhtumi korral veenduma, et kannatanu on elus ning viivitamata 
helistama hädaabitelefonile 112  ja mitte lõpetama kõnet enne kui on vastanud 
dišpetseri kõigile küsimustele.

5. Kutsma viivitamatult objektijuhi, kes on läbinud esmaabi andja koolituse, 
esmaabi andma.

6. Hoidma ja piirama õnnetusjuhtumi koha ning mitte jätkama antud kohas tööd 
enne vastava loa saamist objektijuhilt.
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