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OHUTUSJUHEND FLORISTILE
Nr. _5____
1.

SISSEJUHATUS

Käesoleva ohutusjuhendiga tutvumine ja selle nõuetest kinnipidamine on kohustuslik floristi eraiala
kutseõpetajal ja õpilasel.
Floristi eriala kutseõpetajaid instrueerib antud juhendi osas majandusjuhataja.
Õpilastele tutvustatakse ohutusjuhendit (juht-, kutse-) õpetaja poolt enne praktiliste tööde alustamist.
Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse ja allkirjastatakse vastavates žurnaalides
Kutseõpetajad jälgivad ja vastutavad, et ka õpilased järgiksid käesolevat ohutusjuhendit.
Kutseõpetajad jälgivad oma praktilistes töödes kasutatavate tööriistade ja isikukaitsevahendite
olemasolu ja korrashoidu. Kui esineb tööriistade vigastusi, rikkeid või probleeme
isikukaitsevahenditega, teatakse sellest majandusjuhatajale.
2.

FLORISTI TÖÖS ESINEVAD OHUD

Töötamisel valitsevad ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad:
- kukkumine kõrgustest (redelite kasutamine);
- õnnetusjuhtmeid võivad põhjustada teravate esemete kasutamine (noad, käärid, tangid, jms.),
mis võivad põhjustada sügavaid haavu;
- võimalik on vigastuste saamine okkalistelt taimedelt, tööks kasutatavalt traadilt vm;
- komistamine ja kukkumine põhjustatuna korratusest töötamiskohal.
Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi:
- kemikaalide kasutamine võib põhjustada mürgistusi, silmakahjustusi, nahapõletust jne.;
- mitmesuguste taimeliikidega kokkupuutumine võib põhjustada allergiat;
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED
Töötajal on lubatud teha ainult sellist tööd, mis kuulub tema tööülesannete hulka ja mille
ohutuid töövõtteid on talle selgitatud.
Mitte kasutada töövahendeid ja seadmeid, mille käsitsemist ei ole teile õpetatud. Keelatud on
töötada mittekorras seadmete ja töövahenditega.
Töövahendid, seadmed jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja
käepärasus.
Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada töötaja
silmi.
Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate elektriohutuse eeskirjadega.

1

4.

ENNE TÖÖD

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Panna valmis tööks vajalikud töövahendid ja isikukaitsevahendid.
Vaadata üle ja vajadusel korrastada ruumid.
Jälgida, et liikumisteed ja vahekäigud oleksid takistustest vabad.
Tõmmata sirgu või eemaldada matid ja vaibad, mis ei liibu korrapäraselt vastu põrandat.

5.

TÖÖ AJAL

5.1. Sulgeda kassasahtel kohe pärast kasutamist.
5.2.
Jälgida, et kaubaartiklid või töömaterjal vms. ei kuhjuks leti taha
põrandale ega liikumisteedele ja vahekäikudesse.
5.3.
Eemaldada põrandale valgunud vesi viivitamatult paberkäteräti,
kaltsu või mopi ja ämbriga. Märjale põrandale panna hoiatussilt.
5.4.
Riiulitele asju paigutades jälgida, et nad seisaksid iseseisvalt, mitte ei
toetuks teistele esemetele.
5.5. Raskemad esemed paigutada keskmistele riiulitele.
5.6.
Mitte astuda kõrgemalt asjade võtmiseks mööblile vaid kasutada
spetsiaalseid astmeid või redelit.
5.7. Riiulitelt võtta üks asi korraga.
5.8. Mitte koormata riiuleid üle.
5.9.
Mitte kanda kätel nii suuri asju, mis varjavad kõndimisel vaate.
Suurte või raskekaaluliste esemete transportimiseks kasuta käsikäru või kaastöötajate abi.
5.10.
Mitte tõsta esemeid märgade või libedate kätega.
5.11.
Mitte kasutada katkiseid või logisevaid lõikeriistu.
5.12.
Traadi lõikamisel või painutamisel kanda nahkseid töökindaid, et
mitte vigastada käsi.
5.13.
Sprei värve ja aerosoole kasutada võimalusel väliskeskkonnas või
nõuetekohase ventilatsiooni tingimustes.
5.14.
Mitte käsitseda kemikaalikanistreid mis on mõranenud või lekivad.
5.15.
Kasutatavate väetiste, pestitsiidide vm kemikaalide käitlemisel
juhinduda konkreetse aine kasutusjuhendist.
5.16.
Pärast kinnaste eemaldamist pese käsi sooja vee ja seebiga.
5.17.
Okkaliste taimedega tegelemisel kasuta tugevast kangast
kaitsekindaid.
5.18.
Lõikesuund peab lõikamisel olema kehatüvest eemale.
5.19.
Pärast kääride kasutamist kasuta lukustusklambrit.
5.20.
Ära püüa haarata kukkuvat lõikeriista.
5.21.
Ära haara lõikeriista terast.
5.22.
Hoida lõikeriistu vutlaris.
5.23.
Mitte kanda lõikeriistu lahtiselt taskus.
5.24.
Lõikeriistaga liikumisel hoida selle teravik suunaga põrandale.
5.25.
Pappkarbi avamiseks kasuta lõikeriista.
5.26.
Kaastöötajatele lõikeriista ulatamisel suunata lõiketera endast ja
kaastöötajast eemale.
6.

PÄRAST TÖÖD

6.1. Korrastada töökoht, kasutusel olnud tööriistad, materjalid jm. panna selleks ettenähtud kohtadesse.
6.2. Tööriided ja isikukaitsevahendid jätta selleks ettenähtud kohtadesse (kappi).
6.3. Pesta end sooja vee ja seebiga.
7.

ERGONOOMIA

2

Tööd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti samuti püstiasendis.
Igasuguse seisva töö juures tuleks vältida painutatud selga. Kui inimene kummardub ettepoole või
ühele küljele, siis tema jala-, selja- ja ka õlalihased pidevalt pingul.
Kui inimene end uuesti sirgeks ajab, tunneb ta seljas valu, just nagu selg oleks kõveras olekus kangeks
jäänud. On võimatu kogu aeg pingevabalt seista, kui töö kõrgus ei ole õigesti valitud.
Töökõrgus on väga tähtis tegur. Kui see on ebaõigesti valitud, siis keha väsib väga kiiresti. Töökõrgus
peab olema selline, et tööd saaks teha ilma selga painutamata ja õlgu õiges ja pingutamata asendis
hoides.
Tööd tuleks teha käte loomuliku asendi juures, nii lähedal kehale kui võimalik.
Tööd, mis ei koorma lihaseid ja mida saab teha asukohta muutmata, tuleks teha istudes. Peab olema
võimalik ulatuda kõikjale oma töökohas ilma, et end selleks üleliia venitada või painutada.
Hea istumisasend tähendab, et inimene istub sirgelt töö lähedal.
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