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ÕPPEKAVA RÜHM

Töökaitse

TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

Töökaitse OÜ

ÕPPEKEEL

Eesti , Vene

SIHTGRUPP:

 Kemikaaliohutuse ja arvestamise eest vastutavad isikud
 töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige;
 ettevõtte juht, juhatuse liige, personalijuht, kvaliteedijuht, tootmisjuht,

töökeskkonnaspetsialist jm.
 tootmistöötajad
 TOOTMISJUHID, KVALITEEDIJUHID, TEHNOLOOGID, INSENERID,

PROJEKTEERIJAD JA TOOTEARENDAJAD, TUGIISIKUD JA TEGEVUSJUHENDAJAD,
OPERAATORID JA MUUD.

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide kasutamisega kokku
puutuvad.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Osaleja registreerub koolitusele läbi Töökaitse OÜ kodulehel oleva
registreerumisvormi või e-posti teel (tookaitse@gmail.com), milles
teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress,
isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

KOOLITUSE TOIMUMISKOHT: Tõnismägi tn 2, Töökaitse õppeklass, Tallinn,
Harjumaa.

HIND: 120,00 EUR

KOOLITUSE EESMÄRK: on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel
kemikaalidega.

KOOLITUSE TEEMAD:

 Ülevaade seadusandlusest – CPL, REACH, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus,
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus).

 Riiklik järelevalve - Terviseamet, Tööinspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet,
Päästeamet

 Kemikaalidega seotud mõisted ja klassifitseerimine. Pakendamine ja märgistamine.



KINNITATUD
TÖÖKAITSE OÜ
Juhatuse liige
Laura Arland

 Ohutusnõuded.
 Tööandja kohustused (riskianalüüsis kemikaalide käsitlemine, isikukaitsevahendid,

ohutusjuhendid).
 Töötajate õigused, kohustused ja kompetentsus (juhendamine, tunnistused,

ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendite kasutamine).
ÕPIVÄLJUNDID:

KOOLITUSEL OSALEJA
 Tunneb kemikaaliohutusega seotud seadusandlust ja tunneb kemikaalidega seotud

mõisteid ja nende jaotamist
 Teab kemikaalidega seonduvaid ohte töökeskkonnas
 Teab kemikaalidega töötamise ohutusnõudeid
 Oskab otsida infot erinevate kemikaalide kohta
 Tunneb kemikaalidega seonduvaid õigusi ja kohustusi töökeskkonnas

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Konspektid, näidis- ja videomaterjalid.

LÕPETAMISE TINGIMUSED

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

LEKTORID:

LAURA ARLAND: TÖÖOHUTUSE INSENER, RISKIANALÜÜTIK (MSC).
LITSENTSEERITUD TÖÖOHUTUSTEENUSTE PAKKUJA.

 on töötanud Põhja Tööinspektsioonis tööinspektorina, tootmisettevõtetes
töökeskkonnaspetsialistina, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Mainori kõrgkoolis
lektorina.

 lõpetanud magistratuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna
Tehnikaülikooli, Majandusteaduskonnas doktorantuuris.

 koolitab töökeskkonnaspetsialiste, -volinike ja nõukogu liikmeid ning täidab
töökeskkonnaspetsialisti kohutused mitmes ettevõttes alates 2014.a.;

 tegeleb töötervishoiu- ja tööohutusega k.a. töökeskkonna riskianalüüside,
ohutusjuhendite ja teiste töökeskkonnaalaste dokumentide koostamisega
alates 2005.a.

 on kirjutanud teadusartiklit ja osalenud rahvusvahelistel konverentsidel.
 esindanud Eesti EuroopaLiidu vanemate tööinspektorite komitees.
 läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal.
 omab laiapõhjalisi teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel

ettevõtetes.
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