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AS Silpower töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku
takistamiseks ehitus-, montaaži-ja remonditöödel.
Koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega järgida AS-i Silpower ehitus-,
montaaži- ja remonditöödel koroonaviiruse vältimiseks järgmiseid juhiseid:
1. Valamute juurde tuleb panna üles käte pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning kätepesujuhised.
Vähemalt iga kahe tunni järel tuleb pesta käsi vee ja seebiga minimaalselt 20 sekundit. Kui kätepesu
ei ole võimalik, tuleb kasutusele võtta käte antiseptikum.
2. Vältida, et eri töötajad puudutaksid samu pindu. Kui vähegi võimalik, korraldada töö nii, et ühte
tööriista kasutab ainult üks töötaja.
3. Neid pindasid, mida siiski puudutavad mitmed inimesed (näiteks käsipuud, ukselingid), tuleb
koroonaviiruse leviku vähendamiseks tavalisest sagedamini puhastada ja desinfitseerida. Samuti
tuleb sagedamini puhastada olmeruume (näiteks riietusruumid, tualetid, pesemisruumid,
einestamisruumid).
4. Töö korraldamisel teha nii, et töötajad ei oleks teineteisele lähemal kui 2
meetrit. Alltöövõtukorras tehtavate tööde puhul tuleb ajastada töö nii, et teiste ettevõtete töötajaid
samas kohas ei tööta. Sisetööde puhul on parim, kui ruumis töötab ainult üks inimene.
5. Nõupidamisi korraldada võimalusel digitaalselt. Kui ei ole võimalust, siis kaasata korraga nii vähe
osalejaid kui võimalik ja püüda see läbi viia võimalikult lühidalt. Kohalolijate vahel tuleb hoida samuti
kahemeetrist vahet. Võimalusel pidada kokkusaamist välitingimustes. Kui kahemeetrist vahemaad
tagada ei saa, tuleks kasutada kaitsemaske.
6. Distantsi peavad hoidma kõik töötajad ja selle rikkumisel on õigus juhiste täitmist kontrollivatel isikutel
(Tellija volitatud isikud) sellele tähelepanu juhtida. Mitmekordsel reeglitest mitte kinni pidamisel on
rikkujale õigus määrata rahaline trahv summas 200 eurot.
7. Võimalusel hajutada töötajatele ette nähtud pauside, sealhulgas lõunapausi aegu, et soojakusse ei
koguneks korraga palju töötajaid.
8. Hetkel mittevajalikud kohtumised tuleb tühistada või edasi lükata, et territooriumile
sisenevate külaliste arvu vähendada.
9. Välise teenuseosutaja kaubaveo autojuhte tuleb teavitada sellest, et nad väljuvad auto kabiinist vaid
äärmisel vajadusel.
10. Kergete hingamisteede haiguste sümptomite korral, järgida hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni
nõudeid ning võimalusel püsida kodus, kuni tervenemiseni.
11. Ametliku kinnitatud info ja juhised COVID-19 haigust põhjustava uue koroonaviiruse kohta
leiate Terviseameti veebilehelt.
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