
TERVISEAMETI  KESKLABOR 

NAKKUSHAIGUSTE LABOR         

    

 

NAKKUSOHTLIKU MATERJALI TRANSPORTIMINE 

 

 

Nakkusohtlik materjal transporditakse erinevatel eesmärkidel nii riigisiseselt, kui ka 
riigist välja. Nakkusohtliku materjali veo nõuetekohase korraldamise eest vastutab 
nakkusohtliku materjali saatja. Materjali ohutuks transportimiseks peab juhinduma 
järgmisest õigusaktidest ja juhendmaterjalidest:  
 
• Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 119 „Nakkusohtliku materjali käitlemise 

kord”, § 3 Nakkusohtliku materjali vedu: https://www.riigiteataja.ee/akt/13253234 

 

• Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhend „Guidance on regulations for the 

transport of infectious substances 2013–2014” (edaspidi WHO juhend): 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78075/1/WHO_HSE_GCR_2012.12_eng.pdf 
 

• Nakkusohtliku materjali saatmisel riigist välja peavad veopakendi märgistus ja 
saatedokumendid olema vormistatud vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) ohtlike kaupade veo ekspertkomitee soovitustele Recommendations of the United 

Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html ning nende 
seisukohade põhistel rahvusvaheliste transpordiorganisatsioonide poolt koostatud 
spetsiifilistele eeskirjadele: 

 
- Lennutranspordiga vedamisel:  
- The International Civil Aviation Organization (ICAO) juhend “The Technical 

Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”; 
- The International Air Transport Association (IATA) poolt avaldatud Dangerous Goods 

Regulations (DGR), mis sisaldavad ICAO korraldusi koos lisapiirangutega. ICAO nõuded 
kehtivad kõikide rahvusvaheliste lendude puhul. Riigisiseste lendude puhul rakendatakse 
riigisisest õiguskorda. 
- Raudteetranspordiga vedamisel: Regulatsioonid International Carriage of Dangerous 

Goods by Rail (RID) kehtivad Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides. RID laieneb 
Euroopa Liidus ka riigisisesele transpordile kooskõlas Council Directive 2008/68/EC 
nõuetega. 
- Autotranspordiga vedamisel: The European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) kehtib 46 riigis. Selle regulatsiooni 
muudetud versioonid on kasutusel Lõuna-Ameerika ja Kagu-Aasia riikides. ADR laieneb 
Euroopa Liidus ka riigisisesele transpordile kooskõlas Council Directive 2008/68/EC 
nõuetega. 
- Meretranspordiga vedamisel: The International Maritime Organization (IMO) poolt 
avaldatud International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) on kohustuslik 
kõikidele SOLAS-konventsiooni (International Convention for the Safety of Life at Sea) 

lepingu partneritele. 
- Postiga saatmisel: The Universal Postal Union (UPU) poolt avaldatud Letter post 

manual kajastab United Nations Recommendations, mis põhinevad ICAO korraldustel. 
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Mõisted (põhinevad WHO definitsioonidel): 

 
• Nakkusohtlik materjal (Infectious substances) on transportimise mõistes selline 
materjal, mille kohta on teada või on alust oletada, et see sisaldab haigustekitajaid. 
Haigustekitajad on mikroorganismid (sh bakterid, viirused, rikettsiad, parasiidid, seened) 
ja muud, sh prioonid, mis võivad põhjustada inimeste või loomade haigestumise.  
Nakkusohtliku materjali mõistet kasutatakse kõikide proovide käsitlemiseks, kui nende 
kohta ei ole esitatud täpsustavaid andmeid, mille järgi klassifitseeritakse toode teisiti 
(vaata allpool). 
 
Märkus: nakkusohtlikud materjalid on ka nakatatud söötmed ja koekultuurid. 
 
• Kultuurid (Cultures) on haigustekitajate sihipärase paljundamise tulemus. See 
mõiste ei hõlma inimestelt või loomadelt uurimiseks võetud uuringuproove (vt mõiste 
„Uuringuproovid“). 
 
• Uuringuproovid (Patient specimens) on inim- või loomset päritolu materjalid, mis 
on võetud otse inimestelt või loomadelt, sealhulgas, ja mitte ainult, eritised, veri ning 
selle komponendid, koed ning koevedelikud, kehaosad, mis transporditakse uurimise, 
diagnoosimise, teadusliku uurimistöö, haiguse ravi ja ennetamise eesmärgil. 
 
• Bioloogilised tooted (Biological products) on elusorganismidest valmistatud tooted, 
mis on toodetud ja mida kasutatakse kooskõlas riigi poolt kehtestatud nõuetega ning 
mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste ennetamiseks, ravimiseks või 
diagnoosimiseks või arendamise, katsetamise või uurimistöö eesmärgil. Need hõlmavad, 
kuid ei piirdu, lõpp- või mittelõpptoodetega nagu näiteks vaktsiinid. 
 
• Meditsiinilised või kliinilised jäätmed (Medical or clinical wastes) tekivad 
inimestele või loomadele meditsiiniabi osutamisel või bioloogiliste uuringute läbiviimise 
tulemusena. 
 
 

Nakkusohtliku materjali saatja kohustused  

 

Nakkusohtliku materjali vedamisel riigist välja peab saatja kavandama ja korraldama:  
 

1. Nakkusohtliku materjali klassifitseerimise ning vastava tunnusnimetuse ja UN numbri 
määramise. 
2. Nakkusohtliku materjali nõuetekohase pakendamise. 
3. Pakendite nõuetekohase märgistamise. 
4. Vajaliku dokumentatsiooni täitmise saadetise kohta. 
5. Transpordi korraldamise veofirmaga. 
6. Saaja teavitamise saadetise kohta. 
 

1. Nakkusohtliku materjali klassifitseerimise ning vastava tunnusnimetuse ja UN 

numbri määramine 

Vastavalt ÜRO ohtlike kaupade klassifikatsioonile kuuluvad nakkusohtlikud kaubad 6.2 
ohuklassi (Class 6.2 - Infectious substances), mis jaotatakse vastavalt WHO juhendile A 
ja B kategooriatesse: 
 



 3

• A kategooria nakkusohtlik materjal 

Haigustekitajad, millega kokkupuutel võivad muidu terved inimesed ja loomad saada 
püsiva tervisekahjustuse või eluohtliku või surmaga lõppeva tõve. 
Kokkupuude leiab aset siis, kui haigustekitaja vabaneb suletud pakendist, mille tagajärjel 
leiab aset haigustekitaja vahetu kontakt inimeste või loomadega. 
 
A kategooria nakkusohtlik materjal klassifitseeritakse UN2814 või UN2900 alla. 

UN 
number 

Kirjeldus Tunnusnimetus 
(Proper Shipping Name) 

2814 Haigustekitajad, mis põhjustavad inimeste ja 
loomade haigestumist 
 

NAKKUSOHTLIK MATERJAL, 
MIS OHUSTAB INIMESE 
TERVIST 

INFECTIOUS SUBSTANCE,  

AFFECTING HUMANS 

2900 Haigustekitajad, mis põhjustavad ainult 
loomade haigestumist 

NAKKUSOHTLIK MATERJAL, 
MIS OHUSTAB ainult  LOOMI /  
INFECTIOUS SUBSTANCE, 

AFFECTING ANIMALS only 

A kategooriasse kuuluvate mikroorganismide näidis-nimekiri on toodud WHO juhendi 
lisas 2. 
 
• B kategooria nakkusohtlik materjal 

Haigustekitajad, mis ei vasta A kategooria kriteeriumidele.  
B kategooria nakkusohtlik materjal klassifitseeritakse UN3373 alla.  
UN3373 alla kuuluvate ainete veol on kasutusel tunnusnimetus „BIOLOOGILINE 
MATERJAL, B KATEGOORIA“ / BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B. 

 
Erandid (Exemptions), mis ei kuulu 6.2 ohuklassi:  

 

1 Materjalid, mis ei sisalda nakkusohtlikku materjali või materjalid, mille 
puhul ei ole tõenäoline, et need põhjustaksid inimeste või loomade 
haigestumist 

 

 

 

 
Puuduvad 

pakendamis-

nõuded 

2 Materjalid, mis sisaldavad inimestele või loomadele mittepatogeenseid 
mikroorganisme 

3 Materjalid sellises olekus, kus kõik haigustekitajad on neutraliseeritud või 
inaktiveeritud, mille tõttu ei kujuta see materjal endast enam ohtu tervisele 

4 Keskkonnaproovid, milles haigustekitajate kontsentratsioon on nende 
loodusliku tasakaaluoleku tasemel (kaasa arvatud toiduainete ja vee 
proovid) ja mille puhul puudub märkimisväärne nakkushaigusesse 
haigestumise risk 

5 Kuivatatud veretilgad absorbendil või roojaproovid varjatud verele  
6 Veri või verekomponendid, mis on võetud vereülekande või siirdamise 

eesmärgil  
7 Desinfitseeritud/dekontamineeritud meditsiinilised või kliinilised jäätmed 

8 Inimeselt või loomalt võetud uuringuproovid, mille puhul on 
haigustekitajate olemasolu vähetõenäoline, ei ole transportimisel ohtlike 
kaupade objekt juhul, kui need on nõuetekohaselt pakendatud, mis väldib 
leket ja on märgistatud alltoodud tunnusnimetustega: 

 

Kolmekordne 

pakendamine 

UN 
number 
puudub 

Tunnusnimetus (Proper Shipping Name) 

INIMESE UURINGUPROOV/ 
EXEMPT HUMAN 

SPECIMEN 

LOOMA UURINGUPROOV/ 
EXEMPT ANIMAL 

SPECIMEN 
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Nakkusohtliku materjali ja laboriproovide klassifitseerimise skeem on toodud WHO 
juhendi lisas 7.  
Muud bioloogilised materjalid:  

 

Muud bioloogilised tooted, mis ei kuulu nakkusohtliku materjali A või B 
kategooriatesse, sh  
 
- Geneetiliselt muudetud mikroorganismid (GMMO) ja organismid (GMO), mis 
kuuluvad üldjuhul ÜRO klassifikatsiooni 9. klassi (Class 9 . Miscellaneous dangerous 

substances and articles, including environmentally hazardous substances) ja 

klassifitseeritakse UN3245 alla. Neid tuleb käidelda P904 pakendamisnõuete kohaselt, 
mida WHO juhend ei käsitle. 
 
- Meditsiinilised või kliinilised jäätmed (Medical or clinical wastes) – juhul, kui need 
on A kategooriasse kuuluvad nakkusohtlikud materjalid, siis klassifitseeritakse neid 
UN2814 või UN2900 alla.  
 
B kategooria nakkusohtliku materjaliga jäätmed klassifitseeritakse UN3291 alla 
tunnusnimetusega “CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S.” or "(BIO) MEDICAL 

WASTE, N.O.S." or "REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.". Neid tuleb käidelda P621 
(ICAO/IATA PI622) pakendamisnõuete kohaselt, mida WHO juhend ei käsitle. 
 
 
2. Nakkusohtliku materjali nõuetekohane pakendamine 

Nakkusohtliku materjali saatja peab kindlustama saadetiste ettevalmistamise sellisel 
viisil, et nad saabuksid oma lõpp-punkti heas korras ega kujutaks endast veo ajal ohtu 
inimestele või loomadele. 
 
Nakkusohtliku materjali riigisisesel veol on nõutav vähemalt kahekordne pakend, millest 
esimene on purunematu lekkekindel proovianum, mis sisaldab proovi ja on ümbritsetud 
küllaldase koguse absorbeeriva materjaliga, ning teine vastupidav vee- ja lekkekindel 
ümbris peab olema kas tihedalt suletav proovianum või plastikkott. 
 
Nakkusohtliku materjali saatmisel riigist välja on nõutav kolmekordne pakendamine: 

 
• primaarne pakend (primary receptacle) – purunematu lekkekindel proovianum, mis 
sisaldab proovi ja on ümbritsetud küllaldase koguse absorbeeriva materjaliga, et 
proovianuma võimaliku purunemise või lekke korral imada kogu vedelik; 
• sekundaarne pakend (secondary packaging) – vastupidav vee- ja lekkekindel 
proovianum, mis kaitseb primaarset anumit. Sekundaarsesse pakendisse võib paigutada 
mitu primaarset anumat, kuid ümbritsevat absorbeerivat materjali peab olema küllaldases 
koguses, et proovianuma võimaliku purunemise või lekke korral imada kogu vedelik; 
• välispakend (outer packaging) – tugev lekkekindel, tihedalt suletava kaanega plast- 
või metallkonteiner, mis peab kaitsma veo ajal teist pakendit ja selle sisu välise 
kahjustuse eest. 
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Kogusepiirangud 
Kategooria Reisilennuk Kaubalennuk 

A 50 ml või 50 g 4 l või 4 kg 
B 4 l või 4 kg (vedelike korral ühes primaarses pakendis ei või olla 

rohkem kui 1 l) 
 
 

   
 
Pealispakend (overpack) 

 
Pealispakend - termin, mida kasutatakse, kui mitu pakendit on kombineeritud üheks 
üksuseks ja see lähetatakse ühe saatja poolt samasse sihtkohta. Kui sisu kaitsmiseks 
kasutatakse külmkehasid, võivad pealispakendis olla isoleeritud anumad või kolvid. 
Alati kui kasutatakse pealispakendit, peavad selle välisel kihil olema samad märgid ja 
sildid, mis välispakendil. See nõue kehtib nakkusohtliku materjali A ja B kategooriate 
suhtes. Pealispakend peab lisaks olema märgistatud ka sõnaga "Pealispakend". 
 

3. Pakendite nõuetekohane märgistamine 

Nakkusohtliku materjali veopakendi märgistus ja saatedokumendid koostatakse 
vastavalt ÜRO ohtlike kaupade veo ekspertkomitee soovitustele (Recommendations of 

the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) ning 
nende seisukohti arvestavatel UPU (Universal Postal Union), ICAO (International 

Civil Aviation Organisation) ja IATA (International Air Transport Association) 
eeskirjadele. 
 
Kõikidel pakenditel peab olema informatsioon pakendi sisust, ohu iseloomust ning 
rakendatud pakendamise standarditest. Kõik märgistused ja sildid peavad paiknema 
sellisel viisil, et oleksid kergesti loetavad ega kattu omavahel. 
 
A kategooria nakkusohtlik materjal peab olema saadetud pakkimiseeskirja P620 
(Packing Instruction P620) järgi.  
B kategooria nakkusohtlik materjal peab olema saadetud pakkimiseeskirja P650 
(Packing Instruction P650) järgi. 
 
 

Primaarne pakend 

Sekundaarne pakend 

Välispakend 

Absorbeeriv 
materjal 
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3.1. Nõuded A kategooria nakkusohtlikku materjali sisaldavale pakendile 

 

 

 

             
 
 
 
Vajalik informatsioon/märgistamine: 
• Saatja nimi ja aadress 
• Saaja nimi ja aadress 
• vastutava isiku (teadlik pakendist, kättesaadav 24/7) telefoni number 
• UN number 
• Tunnusnimetus 
• UN pakendi sümbol (pakendi tootja poolt) 
• Silt „Nakkusohtlik materjal” (Infectious substance). 
 
 
Märgise alumisel poolel võivad olla sõnad „Nakkusohtlik materjal“ ja „Vigastuse 

või lekke korral teatada kohe päästeteenistusele“. Arvmärk 6 all nurgas. 
 
 
 

            
 
 

• Silt „Orientatsiooni silt” (Orientation label) 
Kaks musta või punast noolt valgel või sobival kontrastsel taustal,  peavad olema 
paigaldatud kahele vastasküljele. Vajalik kui pakendi maht ületab 50 ml. 
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• Silt „Kaubalennukiga ainult” (Cargo aircraft only)  

Alati värviline. Vajalik kui pakendi maht ületab 50 ml. 
 
 
 

                       
 
 
 
 
• Silt „Muud ohtlikud ained ja esemed” (Miscellaneous dangerous 

substances) 

Sümbol (seitse vertikaalset triipu ülemisel tähise poolel) – mustad. Taust – valge. 
Arvmärk 9 all nurgas. Vajalik kui transporditakse kuiva jääga. 
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3.2. Nõuded kategooria B nakkusohtlikku materjali sisaldavale pakendile 

 
Vajalik informatsioon/märgistamine: 

• Saatja nimi ja aadress 
• Saaja nimi ja aadress 
• UN number (Märgis peab olema 

ruudukujuline, 45° nurkadega) 
• Tunnusnimetus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Silt „Muud ohtlikud ained ja esemed” (Miscellaneous dangerous 

substances) 
Sümbol (seitse vertikaalset triipu ülemisel tähise poolel) – mustad. Taust – valge. 
Arvmärk 9 all nurgas. Vajalik kui transporditakse kuiva jääga. 
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3.3. Nõuded muud bioloogilist materjali sisaldavale pakendile  

 

 
Vajalik informatsioon/märgistamine: 
• Saatja nimi ja aadress 
• Saaja nimi ja aadress 
• Tunnusnimetus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Silt  „Muud ohtlikud ained ja esemed” (Miscellaneous dangerous 

substances) 
Sümbol (seitse vertikaalset triipu ülemisel tähise poolel) – mustad. Taust – valge. 
Arvmärk 9 all nurgas. Vajalik kui transporditakse kuiva jääga. 
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3.4 Nakkusohtliku materjali pakendamise nõuete võrdlustabel: 

 

 

A kategooria (PI620) 

UN2814  

UN2900 

B kategooria (PI650) 

UN3373 

Inimese/looma 

uuringuproov 

(Erandid) 

Primaarne pakend –
lekkekindel proovianum 

Primaarne pakend–
lekkekindel proovianum 

Primaarne pakend –
lekkekindel proovianum 

Sekundaarne pakend –
lekkekindel proovianum 

Sekundaarne pakend –
lekkekindel proovianum 

Sekundaarne pakend –
lekkekindel proovianum 

Välispakend on jäik Sekundaarne pakend või 
välispakend peab olema 
jäik/ paindumatu* 

Välispakend peab olema 
piisavalt tugev 

Pakendi rõhu- ja 
löögikindlust on katsetatud  

           --------         --------- 

Pakendil peab olema UN 
sümbol  

           ---------          --------- 

Saatja peab olema 
koolitatud 

           ---------          --------- 

*Kui saadetis transporditakse lennukiga, siis välispakend peab olema jäik 
 

 

4.  Vajaliku dokumentatsiooni täitmine saadetise kohta 

Iga saadetise kohta peab olema täidetud saateleht (Air Waybill), mis sisaldab saaja 
aadressi, saadetavate proovide arvu, sisu kirjeldust, kaalu, saadetise väärtust. 
Saatja peab vajadusel valmistama ette impordi ja/või ekspordi loa ja/või deklaratsiooni. 

 
A kategooria nakkusohtliku materjali kohta tuleb koostada saadetise sisu detailne 
loetelu (pannakse sekundaarse pakendi ning välispakendi vahele) ning täita ka ohtlike 
kaupade deklaratsioon ( Shipper´s Declaration for Dangerous Goods).  
Peamised nõuded deklaratsioonile: 
•  Deklaratsioon peab olema välja prinditud värvilisena (diagonaalsed triibud 
paremal ja vasakul peavad olema punased) 
•  Deklaratsioon peab olema täidetud inglise keeles. 
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Täidetud ohtliku kauba deklaratsiooni näidis: 

 

 
 
 
 
Täiendavate küsimustega nakkusohtliku materjali pakendamise ja transportimise 
kohta võib pöörduda Terviseameti Nakkushaiguste Laborisse: 
Külli Rae, juhataja, tel. 6943671, e-post:  kulli.rae@terviseamet.ee 
Natalja Kuznetsova, peaspetsialist, tel: 6943632, e-post: natalja.kuznetsova@terviseamet.ee. 
 
Koostatud: 21.10.2013 


