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Õigusaktid esmaabi kohta

• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

• Smm. nr 82, 13.12.1999 “Esmaabi 

korraldus ettevõttes kehtestamine”



Tööandja kohustused

• määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad, 

võttes arvesse ettevõtte suurust ja jagunemist 

struktuuriüksusteks, ning korraldama neile oma kulul 

väljaõppe. Ettevõtte mitme territoriaalselt eraldatud 

struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas 

struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal 

vähemalt üks esmaabiväljaõppe läbinud töötaja;

[RT I 2007, 3, 11 - jõust. 01.03.2007] 

• tagama kõigile töötajatele esmaabivahendite 

kättesaadavuse. Esmaabivahendeid tuleb hoida 

nõuetekohaselt märgistatud ja kergesti 

juurdepääsetavas kohas;

https://www.riigiteataja.ee/akt/12776175


Tööandja kohustused

• Kindlustada ruum, kus vajadusel saab anda 

esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi 

saabumiseni (kiirabi raam peab uksest läbi 

mahtuma)

• Paigutada nähtavale kohale juhendmaterjalid 
esmaabi andmise viisidest

• Määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite 
korrashoiu eest

• Esmaabivahendite asukoht peab olema 
nõuetekohaselt märgistatud (valge rist rohelisel 
taustal), kergesti juurdepääsetav



Tööandja kohustused

• Nähtavale kohale 112

• Nähtavale kohale trükitult andmed 

esmaabiandjate kohta- nimi, kontaktnumber

• Sissejuhataval juhendamisel selgitada töötajale 

esmaabi tagamise korda ettevõttes-

tööõnnetused, äkkhaigestumised



Esmaabikoolitus

• Smm. nr 80 “Töötervishoiu- ja 

tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe 

kord”

• Tööandja kannab töötaja esmaabi 

koolituse kulud

• Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi 

andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe 

kuu jooksul alates tema määramisest.



Esmaabi koolitus

• Toodud määruses on ettevõttes 

esmaabiandjate väljaõppekursuse 16-

tunnine õppekava

• Väljaõpe 16h, täiendõpe iga 3a järel 6 

tundi.

• Tunnistused



Esmaabivahendid



AED- Automated external 

defibrillator



Automated external defibrillators (AED)



AED



AED



Miinimumnõuded esmaabivahenditele 

väikeettevõtte või ettevõtte 

eraldiasetsevas struktuuriüksuses
• steriilne haavatampoon 10 cm x 10 cm 2 pakki

• steriilne haavatampoon 7,5 cm x 7,5 cm 2 pakki

• rullside (laius 10 cm) 2 tk 3)

• plaastrid (eri suuruses) vähemalt 12 tk

• desinfitseeriva ainega immutatud tampoonid haava

puhastamiseks vähemalt 6 tk

• kinnitusplaaster 2 rulli

• kolmnurkrätik 2 tk

• steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga 2 tk

• käärid või turvalõikur



Esmaabivahendid ettevõttes

• kaitsekindad 1 paar

• kaitsemask kunstliku hingamise

tegemiseks 1 tk

• alumiiniumkihiga soojendustekk 1 tk

• isekülmuv külmakompress 1 tk

• esmaabivahendite kasutusjuhend 1 tk

• esmaabi andmise juhend 1 tk



Esmaabivahendid ettevõtte või 

FIE autos

• Erinevus võrreldes ettevõtte vahenditega:

– Lisatud kaelalahas

– Puuduvad termotekk ja külmakott 



Esmaabi märgistus

• Esmaabivahendid



Märgistus

§ 10. Silmadušš

• Kui töökohal esineb 

oht võõrkeha või 

kemikaali sattumiseks 

silma, peab kergesti 

ligipääsetavas ja

selgesti märgistatud 

kohas paiknema 

silmadušš.

• Sama nõue bioloogiliste 

ohutegurite esinemisel



Õigusaktid, kus on silmaduši 

nõue
• Töökohale esitatavad töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsuse 14. 

juuni 2007. a määrus nr 176

• Bioloogilistest ohuteguritest  mõjutatud 

töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded



Silmadušš



Märgistus

• Hädaabi telefon 112



Märgistus

• Kanderaam

• Kanderaam ei ole 

kohustuslik-

soovituslik


