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Mõned faktid ja arvud: 

 
• Üle 90% maailma kaupadest transporditakse rahvusvahelises laevanduses. 
 
• Praegu on olemas ligikaudu 50,000 kaubalaeva, mis tegelevad rahvusvaheliste vedudega ning transpordivad kõiki 
lastitüüpe. 
 
• Maailma laevastikku kuuluvad üle 150 riigis registreeritud aluse, millel töötab rohkem, kui üks miljon meeskonnaliiget 
praktiliselt kõikidest rahvustest. (www.shippingfacts.com ). 
 
• Perioodil 1970-2000 läbi viidud WHO ülevaade rohkem, kui 100 laevaga seotud epideemiast näitas, et üle kolmandiku 
neist olid seotud toiduainetega 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/shipsancompendium/en/index.html 

 
Enne 15.juunit 2007 oli deratisatsiooni /deratisatsioonist vabastamise tunnistus nõutavaks sanitaardokumendiks 
rahvusvahelises laevanduses alates Rahvusvaheliste Sanitaar-meditsiiniliste Eeskirjade jõustumisest rohkem, kui 
50 aastat tagasi. See oli rahvusvaheliselt kokku lepitud rahva tervise kontrolli vahend, mis aitas vähendada 
näriliste poolt edasi kantavate haiguste rahvusvahelist levikut. Rahvusvahelised alused pidid pikendama 
sertifikaati iga kuue kuu järel ning pikendamisprotsess nõudis laeva kõikide piirkondade1 ülevaatust. 
 
Rahvusvaheliste Sanitaar-meditsiiniliste Eeskirjade (2005) jõustumisel (IHR või Eeskirjad) juunis 2007, mis 
sisaldavad laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistust/laeva sanitaarkontrolli tunnistust (edaspidi üldiselt 
nimetatud Laeva sanitaartunnistus või SSC), kasutavad pädevad asutused nüüd seda dokumenti, millel on 
kuuekuuline kehtivusaeg, kõikide laevadega edasi kantavate rahva tervise ohtude tuvastamiseks ja 
registreerimiseks (mis ei piirdu üksnes närilistega), koos kõikide nõutavate kohaldatavate kontrollmeetmetega. 
SSC-d võidakse nõuda kõikidelt laevadelt, nii meresõidu-, kui sisenavigatsiooni alustelt, rahvusvahelisel reisil 
lepinguosalise riigi sadamasse sisenemisel. Seda võib pikendada igas sadamas, mille lepinguosaline riik on 
volitanud selliseid pikendusi väljastama. 3 
 

 

_____________________________________________________________ 
 
1 “Laev”: IHR alusel on "laev" "rahvusvahelisel reisil olev meresõidu- või sisenavigatsiooni alus." (Pange tähele, et need terminite definitsioonid on toodud 
Artiklis 1.) 
2 "Rahva tervise oht": IHR alusel on "rahva tervise oht" "sündmuse esinemise tõenäosus, mis võib mõjuda kahjulikult elanikkonna tervisele, eriti sellise, 
mis võib levida rahvusvaheliselt või millega võib kaasneda tõsine ja otsene oht." See on keskne mõiste, millele antud vahejuhendis sageli viidatakse, ning 
koos teiste definitsioonidega aitab see oluliselt mõista, kuidas peab antud juhendi kontrolliprotsess aitama saavutada IHR eesmärke. 
3 "Lepinguosaline riik": IHR alusel on "lepinguosalised riigid" need riigid, mida seob läbi vaadatud IHR (2005). Käesoleva vahejuhendi koostamise ajal 
olid 192 WHO 193 liikmesriigist IHR (2005) lepinguosalised riigid; eeldatakse, et viimane riik, millest sai hiljuti WHO liikmesriik, saab lepinguosaliseks 
riigiks pärast teatud protseduuride lõpule viimist.
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IHR alusel on volituste andmine teatud sadamatele SSC ja sellega seotud pikenduste väljastamiseks (ning 
Lisades 1 ja 3 nimetatud teenuste osutamiseks) lepinguosalise riigi otsustada. Kõik sellised volitatud sadamad 
peavad olema suutelised kontrollima ja väljastama laevade sanitaarkontrolli tunnistusi ning kohaldama selleks 
sobivaid meetmeid (või teostama järelvalvet nende kohaldamise üle). Lepinguosaline riik võib ühtlasi volitada 
sadamaid väljastama laevade sanitaarkontrollist vabastamise tunnistusi või välja andma nende pikendusi, kui nad 
ei suuda teostada vajalikke meetmeid kõnealuses sadamas. 
 
IHR SSC-sid puudutavate sätete kohaldamine annab tavaliselt ühe kolmest 
võimalikust tulemusest 
 
Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus(SSCEC): väljastatakse, kui pardal ei leita tunnuseid rahva 
tervise ohustamisest ning pädev asutus4 leiab, et laev on nakkus- ja saastevaba, kaasa arvatud nakkushaiguse 
siirdajad ja reservuaarid. See sertifikaat väljastatakse tavaliselt ainult juhul, kui ülevaatus5 on teostatud ajal, mil 
laev ja lastiruumid on tühjad või kui need sisaldavad ainult ballasti või muud materjali, mille iseloom või 
paigutus muudab lastiruumide põhjaliku ülevaatuse võimalikuks. 
 
Laeva sanitaarkontrolli tunnistus (SSCC): väljastatakse juhul, kui pardal tuvastatakse tunnuseid rahva tervise 
ohustamisest, kaasa arvatud nakkus- ja saasteallikaid, ning pärast nõutavate kontrollmeetmete rahuldavat 
kohaldamist; SSCC-s peavad olema registreeritud leitud tunnused ning rakendatud kontrollmeetmed. 
 
Kui tingimused, milles kontrollmeetmeid teostatakse, on sellised, et pädeva asutuse arvates ei saa sadamas, kus 
tegevust teostati, rahuldavat tulemust saavutada, teeb pädev asutus tunnistusele vastava märkuse, fikseerides 
kõik tõendid laevaga edasi kantava rahva tervise ohu kohta koos kõikide nõutavate kontrollmeetmetega, mida 
tuleb järgmises sadamas kohaldada. Kui laeval lubatakse lahkuda, peab pädev asutus väljumisel informeerima 
järgmist teadaolevat peatuspunkti tõendite tüübist ja seonduvatest kontrollmeetmetest, eriti sellises kontekstis, 
kus rahva tervise oht võib levida rahvusvaheliselt või sellega võib kaasneda tõsine ja otsene oht elanikkonna 
tervisele. 
 
Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse pikendamine: kui nõutavaid ülevaatus- või 
kontrollmeetmeid ei saa sadamas teostada ning puuduvad tunnused nakkuse või saaste kohta, võib pädev asutus 
pikendada tunnistuse kehtivusaega ühe kuu võrra, lubades laeval saabuda sadamasse, kus saab teostada 
ülevaatust ja kõiki vajalikke kontrollmeetmeid ning väljastada uue laeva sanitaarkontrolli tunnistuse. 
 
Vajalikke rahva tervise kontrollmeetmeid tuleb alati kohaldada ainult pärast seda, kui kõiki võtmeosapooli (nt. 
laeva omanik, sadama administratsioon) on täielikult informeeritud kasutatavatest meetoditest. Kriitilised 
toimingud, nagu näiteks sadama piirkondade määramine, mida kasutatakse karantiiniks laevade jaoks, mida 
kahtlustatakse rahva tervise ohu kandjatena, tuleb teostada piisavalt aegsasti koostöös sadama kontrolliametiga 
laevade liikumise osas. Kõikidel juhtudel tuleb teostatavaid kontrollmeetmeid kohaldada viisil, mis väldib 
võimalikke vigastusi ning võimaluse korral inimeste ebamugavusi [ning austades nende väärikust, inimõigusi ja 
põhivabadusi] või laeva, pagasi, lasti ja konteinerite kahjustusi, arvestades keskkonna rahva tervise aspekte. 
 
Kõik toimingud, mis puudutavad rahvusvahelisi laevu, peavad olema ühtlasi kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste 
lepetega, mis puudutavad laevu ja sadama tööd. Sõltuvalt riikidest ja asjakohastest asjaoludest võivad nende 
hulka kuuluda Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) rahvusvahelised lepingud (vt Allikad käesoleva 
dokumendi lõpus). 
___________________________________________________________________ 
 
4 "Pädev asutus": käesolev dokument viitab "pädevatele asutustele", mitte terviseasutustele või sadamavõimudele või muule 
terminoloogiale, sest IHR alusel on "pädev asutus" "asutus, mis vastutab tervisekaitsemeetmete rakendamise ja kohaldamise 
eest vastavalt käesolevatele eeskirjadele": Seda terminit kasutatakse ka paljudes asjakohastes IHR artiklites. 
5 "Ülevaatus": IHR alusel on "ülevaatus" "pädeva asutuse poolt või selle järelvalve all teostatav piirkondade, pagasi, 
mahutite, veoste, ruumide, kaupade või postipakkide ülevaatus, kaasa arvatud asjakohased andmed ja dokumentatsioon, 
mille eesmärgiks on kindlaks määrata, kas esineb oht rahva tervisele." 



 
Laevaomanike ja operaatorite roll 
 
On oluline, et kõiki rahvusvahelisi aluseid hooldataks nii, et haiguste rahvusvahelise leviku risk oleks võimalikult 
minimaalne. IHR kohaselt peavad lepinguosalised riigid kohaldama kõiki võimalikke meetmeid kooskõlas antud 
eeskirjadega, tagamaks, et veoste operaatorid hoiaksid oma veosed pidevalt vabad nakkus- või saasteallikatest, kaasa 
arvatud vektorid ja reservuaarid. 

 
IHR kohaselt peavad veoseoperaatorid võimaldama: 
a) lasti, konteinerite ja veose ülevaatust 
b) pardal viibivate isikute meditsiinilist kontrolli 
c) muude tervisekaitsemeetmete kohaldamist vastavalt IHR sätetele 
d) lepinguosalise riigi poolt nõutava asjakohase rahva tervise informatsiooni esitamist, kaasa arvatud tervisedeklaratsioon 

 
Laevaoperaatorid peavad esitama pädevate asutuste poolt nõutud rahva tervise informatsiooni ja võimaldama 
teostada seonduvaid rahva tervist puudutavaid toiminguid. Nõutavaid kontrollmeetmeid tuleb kohaldada ohutult 
ning neid viivituseta alustada ja lõpule viia. Laevaoperaatorid peavad esitama pädevale asutusele nõudmise 
korral: (i) kehtiva SSC ja (ii) tervisedeklaratsiooni. IHR Lisa 4 (2005) sisaldab täiendavat informatsiooni veose 
operaatori kohustuste kohta. 
 
Osana nendest IHR kohastest kohustustest võidakse rahvusvahelisel sõidul oleva aluse juhilt nõuda sadamasse 
saabumisel aruannet mistahes haigusest, mille on tõenäoliselt põhjustanud nakkushaigus, või muudest 
tingimustest pardal, mis võivad kujutada endast ohtu rahva tervisele. Tervisedeklaratsiooni osas peab laeva juht 
enne lepinguosalise riigi esimesse sissesõidusadamasse saabumist fikseerima tervisetingimuste olukorra pardal 
ning saabumisel (või enne seda, kui see on võimalik ja nõutav), välja arvatud juhul, kui lepinguosaline riik seda 
ei nõua, esitama täidetud tervisedeklaratsiooni pädevale asutusele (vt märkus 1b Lisas 3 ning Lisa 8). 
 
 
Pädevate asutuste roll 
 
IHR kohaselt võib pädev asutus nõuda kohaste kontrollmeetmete kohaldamist (desinfitseerimine, saastest vabastamine, 
putukatõrje, deratisatsioon), kui pardal leitakse tõendeid ohust rahva tervisele või kliinilisi märke/sümptomeid/seonduvat 
informatsiooni. 
 
Pädev asutus võib kohaldada täiendavaid kohaseid meetmeid, kaasa arvatud laeva isoleerimist, vastavalt vajadusele haiguse 
leviku tõkestamiseks. 

 
Laeva juht peab esitama pädeva asutuse poolt nõutud rahva tervise informatsiooni tervisekaitse tingimuste kohta pardal 
rahvusvahelise reisi vältel. Laeva operaator peab võimaldama ülevaatusi ja sanitaarmeetmete kohaldamist. 
 
Täiendavate meetmete, nagu näiteks veose isoleerimise, kohaldamise korral või juhul, kui oht rahva tervisele on tõsine 
ja/või näitab haiguse rahvusvahelist levikut, tuleb informeerida IHR riigi teabekeskust. 

 
Sadamal, millel on IHR Lisas 1B loetletud õigused, peab olema SSC väljastamise osas muude loetletud nõuete 
hulgas olemas koolitatud personal, kes siirduks aluse pardale ja teeks kindlaks kõik olulised ohud rahva tervisele 
ning määraks kontrollmeetmed vastavalt vajadusele. Sanitaarmeetmeid võib teostada pädev asutus või muud 
isikud (nt. laeva juht—meeskonnaliige või eraettevõte lepingu alusel) pädeva asutuse järelvalve all. 
 
Riske võidakse hinnata otsese vaatluse või mõõtmise teel ning kontrolliv ametnik peab suutma määrata kiiresti 
kindlaks vajalikud meetmed riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks nii, et ei toimuks haiguse rahvusvahelist 
levikut. SSC sisaldab lõike leitud riskide ja vajalike kontrollmeetmete dokumenteerimiseks (nt. putukatõrje, 
desinfitseerimine, deratisatsioon või muu saastest vabastamine, seadmete remont, protseduuride muutmine), 
mida kohaldaks pädev asutus, lepinguline ettevõte või laeva meeskonnaliikmed. Sobivate kontrollmeetmete 
kohese rakendamise võimaldamiseks on ette nähtud, et iga määratud rahvusvaheline sadam peab omama 
nimekirja ettevõtetest või agentuuridest, mis on volitatud ja suudavad teostada putukatõrjet, deratisatsiooni, 
desinfitseerimist ja saastest vabastamist. 



 
On oluline, et pädev asutus informeeriks laeva operaatorit kohaldatavatest kontrollmeetmetest ja kõikidest 
ohutusaspektidest, mida tuleb järgida. Pädevad asutused peavad teavitama laeva või muu veose operaatoreid 
võimalikult aegsasti oma kavatsusest kohaldada nende suhtes kontrollmeetmeid, ning edastama võimaluse korral 
kirjaliku informatsiooni rakendatavate meetodite kohta. Nagu allpool märgitud, on olemas ka eeskirjad, mis 
puudutavad meetmetega seonduvate teenuste tasusid, kaasa arvatud nõue, et need peavad olema eelnevalt 
avalikustatud. Rahvusvahelise aluse kinnipidamine on laeva operaatorite jaoks kulukas ning igal juhul tuleb 
vähendada ebavajalikku sadamas seismise aega. 
 
 
Näited protseduuride ja tegevuste tüüpidest, mida võidakse nõuda pädevalt asutuselt: 

 
1) konkreetsete meetmete planeerimine ja rakendamine nii laevade ülevaatuseks, kui rahva tervise ohtude 
kontrolliks, kaasa arvatud plaanid saaste ja/või haiguspuhangute kontrollimiseks; 
2) protseduuride väljatöötamine tegelemiseks intsidentidega ja eriolukordadega, sidekanalite, aruandlus- ja 
kontrollisüsteemide loomine ja haldamine, koostöös teiste vastavate agentuuride ja osakondadega; 
3) proovivõtmisseadmete ja vahendite haldamine; 
4) laevade kinnipidamiseks vajalike sadamarajatiste ning Lisas 1B loetletud rajatiste ja teenuste määratlemine (nt 
rajatised reisijate sisenemise ja väljumise kontrollimiseks, hindamiseks, transpordiks, diagnostikaks, 
käitlemiseks, karantiiniks, isoleerimiseks, rahva tervist puudutavate meetmete rakendamine veoste, pagasi, lasti, 
konteinerite, kaupade, postipakkide suhtes, sisenemispunkti rajatised reisijate jaoks ning seonduvad 
joogiveevarud, toitlustusruumid, toitlustamine, üldkasutatavad pesuruumid, tahkete ja vedelate jäätmete 
ladestamine, ülevaatusprogrammide teostamine); 
5) ülevaatusregistrite pidamine; 
6) koolitusvajaduste tuvastamine; 
7) tegevuse ja vastavuse jälgimine ning audit. 
 
 
Nõuded, mis puudutavad tasusid tervisekaitsemeetmete kohaldamise eest laevade või muude 

veoste, lasti, konteinerite või kaupade suhtes: 

 
1) igas lepinguosalises riigis peab nimetatud tasude jaoks olema ainult üks tariif; 
2) iga tasu peab vastama sellele tariifile; 
3) tasud ei tohi ületada osutatud teenuse tegelikku maksumust; 
4) tasu tuleb nõuda ilma vahetegemiseta laeva, lasti, konteinerite või kaupade riikliku kuuluvuse, lipu, 
registritunnuse või omaniku osas. Eriti ei tohi teha vahet kohalike ja välismaiste laevade, lasti, konteinerite või 
kaupade vahel. 
 
Sarnaselt peavad pädevad asutused ühtlasi avalikustama tariifid kõikide tasude kohta, mida nõutakse 
tervisekaitsemeetmete kohaldamise eest laevade või muude veoste, lasti, konteinerite või kaupade suhtes, 
vähemalt 10 päeva enne iga nimetatud tasu nõudmist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ülevaatused ja proovide võtmine seoses laeva sanitaartunnistuse 
vormistamisega  
 
SSC mudel IHR(2005) Lisas 3 sisaldab veerge "Proovi tulemuste" registreerimiseks ülevaatuse osana ning 
seotud informatsiooni, kuid selliste proovide võtmist ja analüüsimist võidakse kõikidel IHR (2005) kohastel 
ülevaatustel mitte nõuda. See, kas proove tuleb võtta ja analüüsida, sõltub sellistest faktoritest, nagu näiteks 
konkreetsed asjaolud, ülevaatuspersonali poolt leitud tõendid, iga võimaliku rahva tervise ohu iseloom ning 
ülevaatustehnikate piisavus, mis ei hõlma proovide võtmist konkreetses kontekstis. Täiendav informatsioon 
joogiveeproovide võtmise kohta on saadaval WHO Joogivee kvaliteedi juhendis6 . 
 
Laeva operaatorid peavad nõudma sadamates varustajatelt veeproovide tulemusi ja ohutussertifikaate pardale 
võetava vee osas. Täiendavaks meetmeks võib olla pardatestimiskomplektide kasutamine. 
 
Üldiselt, kui pardal avastatakse kliinilisi märke või sümptomeid ning informatsiooni, mis põhineb rahva tervise 
ohustamise faktil või tõenditel, kaasa arvatud nakkus- ja saasteallikaid, on pädeval asutusel õigus langetada otsus 
sobivate rahva tervise kaitsemeetmete kohaldamiseks, et hoida tuvastatud rahva tervise oht piisava kontrolli all. 
Samal ajal tuleb juhul, kui on olemas nimetatud protseduuride jaoks WHO poolt soovitatud meetodid või 
materjalid, neid rakendada, kui pädev asutus ei otsusta, et muud meetodid on sama ohutud ja usaldusväärsed. 
 
Laevadel võib esineda ka muu kahjulik reostus peale mikroobisaaste, mis pärineb näiteks keemilistest või 
radioaktiivsetest allikatest. Keemiliste ja radioaktiivsete intsidentide ja eriolukordadega tegelemiseks on olemas 
nii riiklikud, kui rahvusvahelised agentuurid. 
 
IHR (2005) Lisa 3 sisaldab kaht osa: sertifikaadi mudel, mis sätestab aluse peamisi füüsilisi piirkondi, mida 
tuleb kontrollida, ning lisa, mis puudutab süsteemide haldust toiduainete, vee, jäätmete, ujumisbasseinide/  
spaade, meditsiiniliste ja muude ruumide osas, mis võivad vajada lähemat ülevaatust sõltuvalt laeva suurusest ja 
tüübist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
6 (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/en/index.html) 



Osa 1. Juhised kontrollpiirkondade osas vastavalt IHR (2005) Lisale 3: 
Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse/laeva sanitaarkontrolli 
tunnistuse mudel 
 
1. Kambüüs: toiduainete ja vektoritega edasi kanduva haiguse rahvusvahelise leviku vältimine 

 
1.1. Kas on olemas graafik regulaarseks puhastamiseks ja hoolduseks, kaasa arvatud seadmete, tarvikute ja 
vahendite jaoks, mida kasutatakse tootmiseks ja toiduainete käsitlemiseks? 
 

Tõendid: kogunenud mustus, määrdunud seadmed. Kasutage informatsiooni saamiseks puhastuspäevikuid ja 

vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
1.2. Kas kambüüsis töötav meeskond teab puhastamisprotseduure, samuti ohutuid toiduainete säilitamise ja 
valmistamise meetodeid, näiteks minimaalse/maksimaalse temperatuuri nõudeid sõltuvalt toiduainete tüübist 
ning ristsaastumise protseduuride vältimist? 
 

Tõendid: vead toiduainete säilitamisel ja valmistamisel, kambüüsi registrid. Kasutage informatsiooni saamiseks 

vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
1.3. Kas kambüüsi personalil on korralik isiklik hügieen ning teadmised sellest, millal ja kuidas käsi pesta? 
 

Tõendid: käte mittepesemine, vähene kätepesemine või käte pesemata jätmine pärast saastumist või võimalikku 

toidu ristsaastumist. 

 
1.4 Kas on olemas vähemalt üks spetsiaalne kätepesu koht, millele kambüüsi personalil on juurdepääs, ning kas 
see on korralikult varustatud (paberkäterätikud/kuivatuspuhurid, seep ja jäätmenõu)? 
 

Tõendid: mistahes ülalnimetatud detaili puudumine. 

 
1.5 Kas kööginõud, potid/pannid ja seadmete toiduainetega kokku puutuvad osad on piisavalt puhastatud ja 
desinfitseeritud? 
 

Tõendid: kogunenud jäägid (märg või kuiv rasvaine, toit ja muud toidu käitlemise jäätmed). 

 
1.6 Kas esineb kogunenud toiduaineid, mis võivad ligi meelitada närilisi või putukaid? 
 

Tõendid: toiduained laudade all, seadmete taga. 

 
1.7 Kas kambüüsis on mõni piirkond, mis võib pakkuda elupaika näriliste või putukate haigusekandjatele? 
 

Tõendid: raskesti puhastatavad määrdunud piirkonnad, kus närilised või putukad võivad peituda. 

 
1.8 Kas toiduainete käitlemise piirkonnad on ette nähtud ainult selleks eesmärgiks? 
 

Tõendid: kõrvaliste seadmete või personali juuresolek, mitteeraldatus muudest tegevustest laeval. Kasutage 

informatsiooni saamiseks vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
1.9 Kas on olemas piisav ohutu kuuma ja külma vee varustus? Kas kuum ja külm vesi on olemas kogu toidu 
valmistamise ja serveerimise ajal? 
 

Tõendus: kuuma ja külma vee varustuse puudumine kambüüsis toidu valmistamise ja serveerimise ajal, 

veepuhastuse puudumine, pardal saadud või laboratoorsed proovitulemused. 

 



1.10 Kas mõnel kambüüsis töötaval meeskonnaliikmel on mistahes edasikanduva haiguse sümptomid, nagu 
näiteks kollatõbi, kõhulahtisus, oksendamine, palavik, nähtavalt nakatunud nahapiirkonnad või eritised ninast, 
silmadest või kõrvadest? 
 

Tõendid: mistahes kirjeldatud sümptomite olemasolu meeskonnaliikmel pardal või enne reisiks pardaleminekut. 

Kasutage haiguste ravi näitavat meditsiinilogi, vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
1.11 Kas on olemas tõmbeventilatsioon ja kas see on seadmete ning kambüüsi personali jaoks piisav? 
 

Tõendid: nähtav kondensatsioon tekilagedel või vaheseintel, toiduainetega töötava personali tugev higistamine 

kuumuse ja niiskuse tõttu ja/või kondensatsiooniga saastunud toit või toiduga kokku puutuvad pinnad. 

 
1.12 Kas on tagatud piisav valgustus? 
 

Tõendid: toiduletid ja seadmed peavad olema piisavalt valgustatud, et kontrollida puhtust, tuvastada mustust 

ning kahjurite märke/olemasolu avatud piirkondades. 

 
1.13 Kas kõik toiduainetega töötamise piirkonnad on konstrueeritud vastupidavast materjalist ja sileda pinnaga, 
mis kergendab puhastamist ning ei soodusta närilistest või putukatest haigusekandjate elupaikade teket? 
 

Tõendid: kohatu, kahjustatud või määrdunud materjal ja/või haigusekandjate olemasolu. 

 
 
2. Sahver ja laod: toiduainete ja vektoritega edasi kanduva haiguse rahvusvahelise leviku 

vältimine 
 
2.1 Kas kõik toiduainete ladustamise piirkonnad on konstrueeritud vastupidavast materjalist sileda pinnaga, mis 
kergendab puhastamist ning ei soodusta närilistest või putukatest haigusekandjate elupaikade teket? 

 
Tõendid: kohatu, kahjustatud või määrdunud materjal ja/või haigusekandjate olemasolu. 

 
2.2 Toiduaineid tuleb hoida ohutus kauguses (ligikaudu 6” ehk 15cm) tekist kõrgemal ning kaitsta vee ja muu 
võimaliku saaste eest. 
 

Tõendid: toiduained puutuvad kokku tekiga või tekist kõrgemal paiknemise korral seisva vee või muu 

saasteainega. 

 
2.3 Toiduainetele ei tohi pikema aja vältel mõjuda valed temperatuuritingimused. Näited tüüpilistest ettenähtud 
temperatuuridest riknevate toiduainete säilitamiseks on järgmised: 
 
2.3.1 toit, mida peab soojana hoidma, asetatakse tavaliselt soojas hoidmise seadmesse juba temperatuuril 
vähemalt 62.8ºC (145ºF) ning hoitakse sellel temperatuuril seni, kuni tarvis. 
 
2.3.2 kõiki riknevaid toiduaineid või jooke hoitakse tavaliselt temperatuuril 4ºC (40ºF) või sellest allpool, välja 
arvatud valmistamise ajal või säilitamise korral koheseks serveerimiseks pärast valmistamist. Selliste toiduainete 
ladustamiseks pikemaks ajaks on ette nähtud temperatuur 4ºC (40ºF). Puu- ja köögivilju hoitakse tavaliselt 
külmkambrites. Ideaaltingimustes säilitatakse liha ja kala tavaliselt temperatuuril 0 kuni 3ºC (32 kuni 37ºF), 
piima ja piimatooteid temperatuuril 4ºC (40ºF) ning puu- ja köögivilju temperatuuril 7-10ºC (45 kuni 50ºF). 
Praktilisematel eesmärkidel, kui külmutusruumid on piiratud, võib liha ja lihatooteid, kala ja kalatooteid, piima 
ja piimatooteid ning mune ja munatooteid hoida temperatuuril < 5ºC (41ºF), puu- ja köögivilju aga temperatuuril 
< 10ºC (50ºF). 
 
2.3.3 külmutatud toiduaineid hoitakse tavaliselt temperatuuril alla -12ºC (10ºF). 
 



Tõendid: riknenud toiduained, liiga kõrged temperatuurid. Kasutage informatsiooni saamiseks vestlusi 

meeskonnaliikmetega. 

 
2.4 Kas toiduaine on ehtne, võltsimata (keemiliste või muude ainetega) ning saadud allikatest, mis vastavad 
kehtivatele kohalikele, regionaalsetele või päritolumaa seadustele ja eeskirjadele? 
 

Tõendid: tõendid toidu võltsimisest, saastumisest või riknemisest ning toiduainete allikate mittevastavus 

kehtivatele kohalikele, regionaalsetele või päritolumaa seadustele ja eeskirjadele. 

 
2.5 Laosüsteemid peavad vältima toiduainete saastumist võõrkehade, tolmu, kahjulike aurude, soovimatute 
kemikaalide ja ristsaastega toiduainete vahel. 
 

Tõendid: esineb saaste, tolm, kahjulikud aurud, soovimatud kemikaalid kokkupuutes toiduainetega ning erinevad 

toiduainete grupid on ladustatud koos, mis põhjustab ristsaastumist. 

 
 
 
3. Lastiruumid: lastist tuleneva saaste või nakkuse rahvusvahelise leviku vältimine 
 
3.1 Kõik lastiruumid, eriti need, kus hoitakse tarvitatavaid tooteid, peavad olema kaitstud vee või putukatest või 
närilistest haigusekandjate ning mistahes muu saaste või nakkuse eest. Lasti tuleb jälgida, et leida võimalikku 
saastust või tarvitatavate toodete korral riknemist. 
 
Tõendid: vee või muu saaste sisenemine, putukate või näriliste sisenemine. 

 
3.2 Lastiruumid peavad olema tavaliselt ülevaatuseks tühjad või ballastvee või muude materjalide olemasolu 
korral peab see olema sellise iseloomuga või selliselt paigutatud, et lastiruumide põhjalik ülevaatus oleks 
võimalik. 
 

Tõendid: lasti ja muude materjalide olemasolu lastiruumides takistab ülevaatuse teostamist. 

 
 
 
4. Eluruumid meeskonnaliikmetele ja ohvitseridele: inimeselt inimesele edasi kanduva haiguse 

rahvusvahelise leviku vältimine 

 
4.1 Meeskonnaliikmete eluruumid peavad vastama ILO konventsioonides sisalduvatele kehtivatele 
kokkulepetele meeskonnaliikmete majutuse osas, mis puudutavad meeskonnaliikmete majutust, toitu ja 
toitlustamist. Meeskonnaliikmete ruumid ei tohi pakkuda varjupaika putukatele või närilistele (Vektorite ja 
reservuaaride kohaliku infestatsiooni korral tuleks kaaluda kaitsetõkkeid kajutitest väljaspool) ning need peavad 
olema puhtad ja hästi valgustatud. 
 

Tõendid: putukate ja näriliste esinemine, vektorite kaitsetõkete puudumine kajutitest väljaspool (kui see on 

vajalik ja sobiv kaitseks vektorite eest kohaliku infestatsiooni tõttu), ebapiisav valgustus ja puhtus. 

 
4.2 Meeskonnaliikme haigus peab olema registreeritud meditsiinilises logis. 
 

Tõendid: registreerimata ja logisse kandmata haiguse esinemine meeskonnaliikmete hulgas. Kasutage vestlusi 

meeskonnaliikmetega ja nõudke tervisedeklaratsiooni, kui on tarvis kirjalikku informatsiooni. 
 
 
 
 
 



 

5. Joogivesi 

 
5.1 Kõik veemahutid, voolikud, klapid ja seadmed joogivee käitlemiseks peavad olema ette nähtud ainult selleks 
otstarbeks ja varustatud selge märkusega “ainult joogivee jaoks”. Kasutada võib ka värvikoode torustikel. 
 

Tõendid: veemahuteid, voolikuid, klappe ja seadmeid ei kasutata ainult joogivee käitlemiseks ja/või need pole 

selleks otstarbeks korralikult määratletud. Joogiveetorul on ühendus joogiks mitte mõeldud vedelikuga. 

 
5.2 Joogivee mahutitel ei tohi olla ühist seina aluse kerega või paakide või torudega, mis sisaldavad tehnilist vett 
või muid vedelikke või materjale. 
 

Tõendid: ristsaaste esinemine või joogiveemahutite seinad, mis pole isoleeritud teistest paakidest või torudest, 

mis sisaldavad tehnilist vett või muid vedelikke või materjale. 

 
5.3 Joogiveepaagid peavad olema ehitatud materjalidest, mis ei soodusta nendes hoitava vee saastumist. 
 

Tõendid: veemahuti materjalidest tuleneva saaste esinemine või kontrollimatult kõrge saasteoht veepaakide 

ehitamiseks kasutatud materjali tüübi tõttu. 

 
5.4 Joogiveemahutid peavad asuma aluse piirkondades, kus neid ei mõjuta mustus, putukad, närilised või muu 
saaste või liigne kuumus. 
 

Tõendid: mustuse, putukate, näriliste või muu saaste või liigse kuumuse esinemine. 

 
5.5 Joogiveemahutitel peab olema kontrolliluuk, mis tagab lihtsa ülevaatuse ja juurdepääsu puhastamiseks või 
hoolduseks ning neil peab olema sõltumatu tühjendussüsteem. 
 

Tõendid: kontroll-luugi ja sõltumatu tühjendussüsteemi puudumine, mis raskendab juurdepääsu puhastamiseks 

ja hoolduseks. Tolmuste ja muude jääkmaterjalide esinemine. 

 
5.6 Joogiveesüsteemidel peab olema halogeeninimis/kloorimissüsteem või muud vahendid mikroobide piisavaks 
eemaldamiseks või surmamiseks ning muu saaste eemaldamiseks. 
 

Tõendid: puudub töökorras süsteem mikroobide eemaldamiseks või surmamiseks ja muu saaste eemaldamiseks. 

 
5.7 Vee punkerdamisel tuleb nõuda vee kvaliteedi katsearuandeid sadama varustusteenistuselt ning pardal oleva 
vee kvaliteeti tuleb regulaarselt kontrollida. Pardatestikomplektid on lubatud, kui need vastavad vee 
kontrollimise standardmeetoditele, kui sadama vee kvaliteedi aruannet pole võimalik hankida. 
 

Tõendid: puuduvad regulaarsete vee kvaliteedi testide aruanded või pardatestikomplektide registreeritud 

tulemused. 

 
5.8 Joogiveesüsteemidele peab olema paigaldatud tagasivoolukaitse. 
 

Tõendid: saaste esinemine ja/või paigaldatud tagasivoolukaitse puudumine. 

 
 
6. Kanalisatsioonisüsteem (heitvesi): leketest või ülevoolust tuleneva meeskonnaliikmete 

nakatumise ja väljalaske kaudu edasi kanduva haiguse rahvusvahelise leviku vältimine 

 
6.1 Kanalisatsioonisüsteemid peavad olema ohutud, lekkekindlad ja isoleeritud teistest süsteemidest, et vältida 
ristsaastumist. 



Heitveemahutid peavad olema piisava mahuga, ilma ülevooluohuta. Reoveepuhastusseadmeid tuleb regulaarselt 
kontrollida. Puhastatud heitvee väljalaset ei tohi toimuda piiratud aladel (sadamates) ega pilsivette. 
 

Tõendid: lekete, ülevoolu või ristsaastumise esinemine. Informatsiooni saamiseks kasutage 

konstruktsioonijooniseid ning vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
 
7. Ballastipaagid: väljalaske kaudu edasi kanduva haiguse rahvusvahelise leviku 

vältimine 

 
7.1 Ballastipaakidel peavad klapid olema seatud asendisse “off” ning need ei tohi tekitada juhusliku väljalaske 
ohtu, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on läbi viidud riski hindamine ja antud luba väljalaskeks pädevate 
sadama- ja tervisekaitseasutuste poolt, vastavalt RMS sätetele ning rahvusvahelisele laevade ballastvee ja setete 
kontrolli ja juhtimise konventsioonile. 
 

Tõendid: klapid pole asendis “off”, juhusliku väljalaske risk. Kasutage informatsiooni ettenähtud ballastvee 

vormist IMO 868-20 ja pardalogidest, vestlusi meeskonnaliikmetega ning visuaalset kontrolli. 

 
 
8. Tahked ja meditsiinilised jäätmed: eemaldamise kaudu edasi kanduva haiguse 

rahvusvahelise leviku vältimine 

 
8.1 Laopiirkonnad peavad olema kaitstud kahjurite eest (toidujäätmed ja kuivprügi). 
 
8.2 Olemas peab olema kaitstud laoruum nakkusohtlike meditsiiniliste jäätmete jaoks. 
 
8.3 Tahkete jäätmete, toidujäätmete ja meditsiiniliste jäätmete kõrvaldamine peab vastama rahvusvahelistele ja 
kohalikele seadustele ning määrustele. 
 

Tõendid: ebaseaduslik/mitteohutu jäätmete kõrvaldamine või ladustamine. Kasutage informatsiooni saamiseks 

logisid, lepinguid ettevõtetega ning vestlusi meeskonnaliikmetega. 

 
 
9. Seisev vesi: putukkahjurite rahvusvahelise transpordi vältimine 
 
9.1 Seisev vesi võib sisaldada putukavastseid ning seda ei tohi esineda. Selliseid piirkondi, nagu 
päästepaadikatted, pilsid, piigartid, varikatused, rennid, õhupuhastid, tuleb kontrollida, kui neid ei kasutata. 
 

Tõendid: seisva vee esinemine. 
 
 
10. Mootoriruumid: vektorite ja nakkusekandjate rahvusvahelise transpordi vältimine 
 
10.1 Mootoriruumides ei tohi esineda närilisi ega putukaid. Mootorikorpusi ja isolatsiooni tuleb kontrollida, et 
leida võimalikku putukate ja näriliste infestatsiooni. 
 

Tõendid: märgid näriliste või putukate infestatsioonist. 
 
 
11. Meditsiinilised ruumid: haiguse leviku vältimine inimeselt inimesele 
 
11.1 Haigete meeskonnaliikmete läbivaatuseks ja raviks mõeldud piirkonnad peavad olema ülejäänud 
meeskonnaliikmete tööpiirkondadest eraldatud, korralikult valgustatud, puhtad ja privaatsed. 



Läbivaatuse/raviruumid peavad olema puhtad ja korralikult hooldatud, joogivee ning käte pesemise 
piirkondadega. Pidada tuleb ravipäevikut ning teravad ja biomeditsiinilised jäätmed tuleb ladestada vastavalt 
nõuetele. 
Olemas peavad olema tegutsemisjuhendid sõltuvalt ruumide keerukusest ning juhul, kui pardal ei viibi 
kvalifitseeritud meditsiinilise väljaõppega meeskonnaliikmeid, peavad olema kehtestatud protseduurid ühenduse 
võtmiseks välise kiirabiteenistusega tervisekahjustuse ja/või epideemia puhkemise korral pardal. 
 

Tõendid: olemasolev ruum, meditsiinilised päevikud ja seadmed korrektselt hooldamata, ravimid korrektselt 

ladustamata, biomeditsiinilised ja teravad jäätmed korrektselt ladestamata, vektorite ning muude saasteallikate 

esinemine. 



Osa 2. Juhised kontrollpiirkondade osas vastavalt IHR (2005) Lisale 3: 
Laeva sanitaarkontrollist vabastamise sertifikaadi/laeva sanitaarkontrolli 
sertifikaadi mudeli lisa 

 
Lisaks ülalpool Osas 1 toodud informatsioonile iga kontrollpiirkonna kohta peavad suuri aluseid kontrollivad 
ametnikud vajaduse korral arvesse võtma järgmisi elemente Lisast 3: 
 
1. Toiduained 
 
1.1 Allikas 

 
Kõik toiduained tuleb harilikult hankida vastava tervisekaitseasutuse poolt kinnitatud või rahuldavaks 
tunnistatud allikatest maismaal. Toiduained ja pakendid peavad olema puhtad, terved, mitte riknenud ega 
võltsitud ning inimestele tarbimiseks ohutud. Ideaaljuhul ei tohi laev vastu võtta toormaterjale ja koostisaineid, 
kui need sisaldavad teadaolevalt parasiite, soovimatuid mikroorganisme, pestitsiide, veterinaarravimeid või 
toksiine, lagunenud või lisaaineid, mida ei saa vähendada lubatud tasemeni tavalise sorteerimise ja/või 
töötlemise abil. Vajaduse korral võib määratleda ja rakendada toormaterjalide spetsifikatsioone. Toormaterjalide 
ja koostisainete laovarud kuuluvad tavaliselt efektiivsesse varude ringlusse. 
 
1.2 Ladustamine 
 
1.2.1 Külmkambrites tuleb hoida jahutatud ja külmutatud toiduaineid õigel temperatuuril ning nende kohta tuleb 
pidada vastavaid registreid. 
 
1.2.2 Kemikaale või toksilisi kaupu tuleb hoida eraldi turvalistes ruumides, mitte kunagi koos toiduainetega või 
nende kohal. 
 
1.2.3 Toiduaineid tuleb hoida ettenähtud turvalises ruumis, kaitstuna saaste ja infestatsiooni eest. 
 
1.2.4 Toiduaineid tuleb hoida puhtas kuivas kohas, kuhu ei pääse pritsmed, tolm või muu saaste, ning ligikaudu 
15 cm/6 in tekist kõrgemal. 
 
 
1.3 Valmistamine 
 
1.3.1 Kehtestatud peavad olema kirjalikud puhastamis- ja hoolduspoliitikad ning protseduurid iga kriitilise 
piirkonna jaoks kambüüsis, mis võib soodustada toidu nakatumist või saastumist pardal. 
 
1.3.2 Kambüüsi personal peab omama pädevat kvalifikatsiooni, mis on omandatud toiduainete käsitsemist ja 
toiduvalmistamist puudutava koolituskursuse läbimisega. See koolitus peab olema kaasaegne ning pidada tuleb 
koolitusregistreid. 
 
1.3.3 Pidada tuleb toiduainete säilitamise temperatuuride päevikuid. 
 
1.3.4 Kõik pinnad, seadmed ja vahendid peavad olema ettenähtud kasutuseks sobivad – nt. mitteabsorbeerivad, 
kergesti puhastatavad, korrektselt tihendatud või kaitstud putukate või näriliste juurdepääsu eest. 
 
1.3.5 Toiduained peavad olema ostetud ohututest allikatest ning korrektselt ladustatud, valmistatud ja 
serveeritud. 
 
1.3.6 Kõikides kambüüsides ja toidu valmistamise või käsitsemise piirkondades peab olema mugav ja valmis 
juurdepääs spetsiaalisetele kätepesupunktidele ning nimetatud punktid peavad olema varustatud seebi, 
ühekordsete paberkäterätikute ja prüginõuga. 
 



1.3.7 Kätepesupunkt peab olema ette nähtud ainult selleks kasutuseks ja alati juurdepääsetav. 
 
 
1.4 Serveerimine 
 
1.4.1 Lettidele välja pandud toit -- pakendis, letil, serveerimisliinil või salatibaari toidukaitsete all – peab olema 
kaitstud sobivate väljapanekukarpidega või muude efektiivsete meetoditega, et vältida meeskonna või külaliste 
nakatumist. 
 
1.4.2 Toimingutel pakkimata valmistoiduga iseteeninduspuhvetis või salatibaaris tuleb kasutada serveerimisriistu 
ja jaotusmeetodeid, mis väldivad toidu/joogi saastumist. 
 
1.4.3 Toiduaineid tuleb ladustamisel või transpordil kaitsta saastumise eest selliste allikate mõjul, nagu merevesi, 
pilsivesi, reovesi, hüdraulilised või kütusevoolikud. 
 
1.4.4 Väljapaneku- ja serveerimispiirkondades ning sööklates tuleb soe toit hoida soojana ning külm toit 
külmana. 
 
 
2. Vesi 

 
2.1 Allikas 
 
2.1.1 Kaldalt võetava joogivee kvaliteeti tuleb enne pardale võtmist hinnata. Sadam ning kohalikud pädevad 
asutused peavad uurima vee ohutuse taset. Nimetatud uuringud peavad moodustama regulaarse osa pardavee 
juhtimisprotseduuridest. Vee kvaliteeti peavad tõendama vähemalt vee kvaliteedi aruanded sadamalt, kust vesi 
võetakse, või vee kvaliteedi kontrolli pardakomplektid, mis vastavad vee kontrolli standardmeetoditele. 
 
2.1.2 Laevad, mis toodavad vett pardaaurutite või pöördosmoosi süsteemide abil, ei tohi  merevett võtta 
saastatud piirkondades, sadamates või ankrus olles. 
 
2.1.3 Laevad ei tohiks võtta vett kahtlastest allikatest, nagu korduvalt kasutatavad paakautod või korduvalt 
kasutatavad pargased, vaid peavad veenduma, et veokid või pargased on vastava tervisekaitseasutuse poolt heaks 
kiidetud või rahuldavaks tunnustada ning neid kasutatakse ainult joogivee jaoks. Laeva veemajanduse 
protseduurid peavad tagama, et vastuvõttu, käsitlemist, ladustamist ja ülekandmist laeva veesüsteemidesse 
teostatakse täielikult nõuetekohastes sanitaartingimustes, et kaitsta vee ohutust. 
 
2.14 Joogivee täitevoolikud peavad olema nõuetekohaselt konstrueeritud ja neid tuleb kasutada ainult selleks 
eesmärgiks. 
 
 
2.2 Ladustamine 
 
2.2.1 Joogivett tuleb ladustada mahutites, mis on konstrueeritud, paigutatud ja kaitstud nii, et oleks tagatud 
kaitse igasuguse paagivälise saaste eest. 
 
2.2.2 Kasutatav käitlusmeetod peab olema sobiv vee jaoks, mida puhastatakse veepaagi täitmisel kalda- või 
pardaveejaamas, ning suutma tagada efektiivse töö joogivee käitlemisel, mis vastab Joogivee kvaliteedi juhendile 

2004 (WHO 2004) või mistahes asjakohase pädeva asutuse nõuetele. Kloorimise kasutamise korral peab see 
olema efektiivse kontaktajaga ning tagama mõõdetava vaba kloori jäägi täidetavates paakides. 
 
2.2.3 Kui joogivesi suunatakse torude kaudu tehnosüsteemi lõpp-punktidesse, tuleb joogiveesüsteemi 
kaitsmiseks paigaldada lubatud tagasivoolu vältimise seadmed. 
 
2.2.4 Joogiveepaakidel ei tohi olla ühist seina laevakere või teiste, tehnilise vee mahutitega. 



 
2.2.5 Tehnilisi vedelikke sisaldavad torusüsteemid ei tohi läbida joogiveemahuteid. 
 
 
2.3 Jaotamine 
 
2.3.1 Joogivee jaotussüsteemidel peavad olema sobivad tagasivoolu vältimise seadmed, kui esineb ristuvaid 
ühendusi tehnilise vee, tööstuslike vedelike või gaasiga, mis võivad sattuda joogivee jaotussüsteemi. 
 
2.3.2 Tagasivoolu vältimise seadmeid tuleb kontrollida ja hoida need heas seisukorras. 
 
2.3.3 Jaotatav joogivesi tuleb vajadusel täiendavalt puhastada, et tagada selle joogikõlblikkus (WHO) 
lõppkasutajate jaoks. 
 
 
3. Jäätmed 
 
3.1 Kõiki tahkeid toidujäätmeid ja meditsiinilisi jäätmeid tuleb hoida selgelt tähistatud kohas, mis on ette nähtud 
ainult selleks eesmärgiks. 
 
3.2 Kogu jäätmete ladustamine ja kõrvaldamine peab sisalduma jäätmekavas kirjalikult fikseeritud ettevõtte 
poliitikates ja protseduurides. Nimetatud kava peab arvestama kohalikke eeskirju või protokolle külastatavate 
sadamate jäätmekäitluspunktides. 
 
3.3 Jäätmed tuleb edastada vastavalt lepingule volitatud jäätmekäitlusettevõtetele või agentuuridele. 
 
 
4. Ujumisbasseinid ja spaad 
 
4.1 Ujumisbasseinid ja mullivannid peavad vastama WHO juhendile Ohutud suplusvee keskkonnad, Osa 2 

Ujumisbasseinid, spaad ja sarnased suplusvee keskkonnad - 2004. 

 
4.2 Ujumisbasseinidel ja mullivannispaadel peab olema merevee- või joogiveevarustus, mis suunatakse läbi 
õhuvahe või kooskõlastatud tagasivoolu vältimise seadme. 
 
4.3 Ükski supleja ei tohi kasutada basseini enne, kui selles on läbi viidud desinfitseerimisprotsess, kus 
patogeensed mikroorganismid eemaldatakse või desaktiveeritakse keemiliste (nt. kloorimine) või füüsiliste (nt. 
filtreerimine, UV kiiritus) vahenditega, välja arvatud juhul, kui bassein on merevee läbivoolurezhiimis, et need 
ei tekitaks nakatumisohtu. 
 
4.4 Tööde, desinfitseerimisprotsesside ja hoolduse kirjalikke või elektronilisi registreid tuleb pidada vastavalt 
tootja juhistele. 
 
 
 
 
5. Meditsiinilised ruumid 
 
5.1 Seadmed ja meditsiinivahendid 
 
5.1.2 Piisavad meditsiinilised seadmed ja vahendid peavad olema heas töökorras ja hügieenilises seisundis, neid 
tuleb kasutada ja hooldada vastavalt tootja juhistele. 
 
 



5.2 Tegevus 
 
5.2.1 Volitatud meditsiiniline personal (arst/õde) või teised meeskonnaliikmed, kes on määratud tööle nendes 
ruumides, peavad olema koolitatud oma ülesanneteks baasesmaabi alal. 
 
5.2.2 Nendes ruumides peab olemas olema hästi korraldatud, loetav ja ajakohane meditsiiniline päevik. 
Päevikusse peavad olema kantud haigusjuhud, asjassepuutuvad reisijad/meeskonnaliikmed ja kõik jaotatud 
ravimid. Päeviku sissekanded peavad sisaldama: 1) kliinilise visiidi esimest kuupäeva, patsiendi nime, iga ja 
sugu; 2) reisija või meeskonnaliikme kirjeldust; 3) meeskonnaliikme ametit; 4) kajuti numbrit; 6) haiguse 
puhkemise kuupäeva/kellaaega; 7) haiguse sümptomeid; ja 8) märkust proovide võtmise või muude rakendatud 
meetmete kohta vastavalt vajadusele. 
 
5.2.3 Meditsiiniline päevik peab olema ülevaatuste vältel saadaval. 
 
5.2.4 Läbivaatuse/ravi piirkondades peavad olemas olema piisavad kätepesemisvahendid. 
 
 
5.3 Ravimid 
 
5.3.1 Ravimeid võib reisijatele või meeskonnale jagada ainult koolitatud ja volitatud personal; ning nende kohta 
tuleb pidada korrektset manustamisregistrit. 
 
5.4 Isikliku meditsiinilise ja tervisealase informatsiooni konfidentsiaalsus 
 
5.4.1 Isiklikku meditsiinilist ja muud tervisealast informatsiooni, mis puudutab reisijaid, meeskonnaliikmeid või 
muid isikuid ja mida hoitakse ülalnimetatud registrites või mujal, tuleb töödelda ja hallata konfidentsiaalselt 
vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. 
 
 
6. Muud valdkonnad 
 
6.1 Sanitaarkontrolli meetmed peavad olema kehtestatud kõikide loomade ja nende jääkproduktide suhtes. 
 
6.2 Reisilaevade korral tuleb kaaluda fekaaliõnnetuse protseduure. 
 
6.3 Reisijate ruumid: kehtestatud peavad olema kõik praktilised meetmed kooskõlas IHR-iga (2005), et hoida 
kõik reisijate eluruumid püsivalt vabad nakkus- või saasteallikatest, kaasa arvatud vektoritest ja reservuaaridest 
(s.t. putukad või närilised). 
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