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Õigusaktid esmaabi kohta

• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

• Töökeskkonnavoliniku, 

töökeskkonnanõukogu liikme ja 

esmaabiandja koolituse ja 

täienduskoolituse kord 

täienduskoolitusasutuses



Tööandja kohustused

• määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, 

võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste 

esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku 

jagunemist ja tegevuse iseloomu;

• võimaldama esmaabiandjal täita oma ülesandeid tööajal;

• korraldama esmaabiandjale omal kulul ja tööajal 

koolituse ühe kuu jooksul arvates tema määramisest ja 

täienduskoolituse iga kolme aasta järel, makstes 

esmaabiandjale koolituse ja täienduskoolituse ajal 

keskmist tööpäevatasu;



Tööandja kohustused

• paigutama nähtavale kohale esmaabi andmise 

juhised, hädaabinumbri 112 ning esmaabiandja 

nime ja telefoninumbri

• tagama töötajatele esmaabivahendite 

kättesaadavuse, juurdepääsetavuse ja 

märgistuse, sealhulgas tööülesannete 

täitmiseks kasutatavates autodes, traktorites, 

liikur- ja eritöömasinates;



Tööandja kohustused

• tagama tervisekahjustusega töötaja 

toimetamise vastavalt arsti korraldusele 

tervishoiuasutusse või koju.

• esmaabiandjale ei pea koolitust 

korraldama, kui esmaabiandja igapäevane 

töö eeldab erakorralise meditsiini, 

anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi 

teenuse osutamist.



Esmaabiandja ülesanded

• annab tervisekahjustuse korral esmaabi 

töötajale;

• Kutsub vajadusel kiirabi;

• kontrollib regulaarselt esmaabivahendite 

olemasolu ja vastavust ettevõtte 

vajadustele.



Esmaabiandja koolitus

• Esmaabiandja koolituse ja 

täienduskoolituse viib läbi 

täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt 

täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.



Esmaabi koolitus

• Ettevõtte esmaabiandjate koolitus 16-ak. tundi

• Esmaabi täiendusõpe iga 3a järel 6 ak tundi.

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi 

täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse 

seaduse nõuetele.

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse korra 

täienduskoolitusasutuses kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega

• Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse 

täienduskoolitusasutuses viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus 

registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud 

esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=113032019177&id=127112018015


Esmaabivahendid



Esmaabivahendid





AED- Automated external 

defibrillator



Automated external defibrillators (AED)



AED



AED



Esmaabivahendid

• Ettevõtte esmaabivahendite näidisloetelu 

Vt näidisnimekirja

• Tööülesannete täitmiseks kasutatavates 

autodes, traktorites, liikur- ja 

eritöömasinates nõutavate 

esmaabivahendite näidisloetelu

Esmaabivahendite näidisloetelu ettevõttes ja mootorsõidukites_10102018.docx


Esmaabi märgistus

Esmaabivahendid Hädaabi 



Märgistus

§ 10. Silmadušš

Kui töökohal esineb oht

võõrkeha või 

kemikaali sattumiseks 

silma, peab kergesti 

ligipääsetavas ja 

selgesti märgistatud 

kohas paiknema 

silmadušš



Silmadušš



Märgistus

• Kanderaam ei ole 

kohustuslik


