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SÕNASTIK 
 

Bioohtlike jäätmete 

kott 

Kott selliste bioloogiliselt ohtlike jäätmete jaoks, mis tuleb enne 

lõplikku kõrvaldamist heakskiidetud viisil mikrobioloogiliselt 

inaktiveerida. Sellised kotid peavad olema ühekordselt kasutatavad, 

veekindlad ja piisavalt tugevad, et need tavapärasel kasutamisel või 

käitlemisel ei rebeneks ega puruneks. 

Desinfitseerimine Protseduur, mille käigus hoitakse nakkusetekitajaid kontrolli all või 

kõrvaldatakse need inimese või looma kehalt ning pagasi, 

konteinerite, veokite ja kaupade pinnalt või seest keemiliste mõjurite 

või füüsiliste vahendite abil. 

Eemaldatav Põhiseadmest eraldatav selliste lihtsate tööriistade abil nagu 

kruvikeeraja, tangid või reguleeritav mutrivõti. 

Heitvesi Mis tahes vedeljäätmed, mis sisaldavad loomset või taimset ainest 

heljumi või lahusena, kaasa arvatud vedelikud, mis sisaldavad 

kemikaale lahusena. 

Hõlpsalt eemaldatav Võimalik eraldada põhiseadmest ilma tööriistadeta. 

Isikukaitsevahendid Vahendid ja materjalid, millega luuakse kaitsetõke töötaja ja töökohal 

valitsevate ohtude vahele.  

Hägusus Valgust hajutav hägusus või läbipaistvuse puudumine lahuses 

heljuvate osakeste tõttu. Hägusus ei tarvitse olla silmale nähtav. 

Joogivesi  Magevesi, mis on mõeldud joomiseks, pesemiseks või duši 

võtmiseks, toidu käitlemiseks või töötlemiseks ning toidu säilitamise 

ja valmistamise alade, vahendite ja seadmete puhastamiseks. WHO 

joogivee kvaliteedi suuniste määratluse kohaselt ei kujuta joogivesi 

eluaegse tarbimise jooksul tervisele märkimisväärset ohtu ega eri 

eluetappidel avalduvat tundlikkust. 

Joogiveemahuti Kõik mahutid, milles joogivett säilitatakse, et seda joogiveena jaotada 

ja kasutada. 

Juurdepääsetav Avatav puhastamiseks ja kontrollimiseks selliste lihtsate tööriistade 

abil nagu kruvikeeraja, tangid või reguleeritav mutrivõti. 

Järelkontroll Lõplik järelevalve, mille abil kinnitatakse, et süsteem kui tervik 

toimib ohutult. Järelkontrolli võib teha ettevõtja ise, sõltumatu asutus 

või mõlemad koos olenevalt konkreetse riigi halduskorraldusest. 

Tavaliselt hõlmab see fekaalse saastuse indikaatororganismide ja 

ohtlike kemikaalide proove.  

Kontrollmeetmed Joogiveevarustuse etapid, mis otseselt mõjutavad joogivee kvaliteeti 

ja mis üheskoos tagavad, et joogivesi vastab järjekindlalt tervise-

eesmärkidele. Need on tegevused ja protsessid, mida kohaldatakse 

ohu vältimiseks. 

Korrosioonikindel Võimeline säilitama originaalpinna omadusi kasutuskeskkonna 

pikemaajalise mõju tingimustes, kaasa arvatud eeldatav kokkupuude 

toiduga ning puhastus- ja desinfitseerimisvahendite tavapärane 

kasutus. Korrosioonikindlad materjalid ei tohi olla toksilised. 
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Kulumiskindlad 

materjalid ja 

konstruktsioonid 

Materjalid ja konstruktsioonid, mis taluvad tavapärast kasutust ja 

liigkasutust. 

Lennujaama 

veesüsteem 

Lennujaamas asuv jaotussüsteem ja juhul, kui lennujaamas 

toodetakse joogivett, ka veepuhastusjaam. 

Mittetoksilised 

materjalid 

Materjalid, mis veejaotussüsteemi osana ei eralda vette kahjulikke või 

kahjustavaid komponente või aineid.  

Nakkushaigus Haigus, mille põhjustajaks on bakterid, viirused, seened ja parasiidid, 

mis kanduvad otseselt või kaudselt edasi ühelt nakatunud inimeselt 

teistele. Vahel ei ole haiguse põhjuseks organism ise, vaid toksiin, 

mida organism toodab pärast peremeesorganismi sattumist. 

Ohutu materjal Toode, mis on valmistatud või mis koosneb materjalidest, mis ei saa 

mõistlike eelduste järgi otseselt või kaudselt mis tahes toidu või vee 

komponendiks ega mõjuta muul viisil mis tahes toidu või vee 

omadusi. 

Piisav hügieen Hügieenitase, mis on piisav rahvatervise riskide ennetamiseks. 

Pragu Avatud ühenduskoht kahe sarnase või erineva materjali vahel. 

Siledaks lihvitud või poleeritud pinnaga keevisühendusi ei loeta 

pragudeks. 

Pritsmetega kokku 

puutuvad pinnad 

Puhastamine 

Pinnad, mis puutuvad tavakasutuse puhul kokku igapäevaste 

pritsmete, mahavoolamise või muu määrdumisega. 

Nähtava mustuse või osakeste mehaaniline eemaldamine korrapärase 

ja sageda tegevusena. Puhastamine ja mõned puhastustooted on 

samuti desinfitseeriva toimega. Vt ka desinfitseerimine.  

Pädev asutus Asutus, mis vastutab rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste 

eeskirjade (2005) kohaste meetmete rakendamise ja kohaldamise 

eest.  

Rahvatervise 

järelevalve 

Selliste andmete jätkuv süstemaatiline kogumine, analüüsimine ja 

tõlgendamine, mis käsitlevad konkreetseid keskkonnaohte, 

keskkonnaohtudega kokkupuudet ja tervisemõjusid, mis võivad olla 

tingitud kokkupuutest keskkonnaohtudega. Neid andmeid kasutatakse 

rahvatervise programmide kavandamiseks, rakendamiseks ja 

hindamiseks.  

Reisija Kahe asukoha vahel läbisõidul olev isik. 

Riigi 

tervishoiuasutus 

Valitsusasutus või tema volitatud esindaja, kes vastutab elanikkonna 

tervise kaitse ja parandamise eest kogu elanikkonda hõlmavate 

meetmete abil. 

Siledad 

metallpinnad 

 Korrosioonikindlad sulamid, mille viimistlusaste on tavaliselt 

vähemalt nr 4 (standard ASTM A480). 

 Toidu valmistamise alal kasutatavate malmi-, valuterase ja 

sepistatud terase ning niklisulamite pinnakaredus on tavaliselt 

mitte suurem kui Ra 125 µin (USA standard) või samaväärne. 

 Galvaniseeritud metallpindadel (kui need on lubatud) on tavaliselt 

hea kaubandusliku kvaliteediga kuumsukelgalvaanimisel 

saavutatud siledus. 
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 Teised metallid on vähemalt sama siledad kui kaubandusliku 

kvaliteediga valtsitud lehtmetall ja neil ei ole metallitagi. 

Siledad pinnad Pinnad, mis on viimistletud järgmiselt: 

 Toiduga kokku puutuvad pinnad, mille ei ole süvendeid ega 

konarusi ning mille puhastatavus on võrdne või parem kui 

roostevaba terase viimistlusaste nr 3 (grit 100) puhul. 

 Seadmete pinnad, mis ei puutu kokku toiduga ning mille siledus 

on võrdne kaubandusliku kvaliteediga kuumvaltsitud 

lehtmetalliga ja millel ei ole metallitagi. 

 Tekk, vahesein või tekilagi, millel on sile või lame pind ilma 

kareduse või väljaulatuvate osadeta, mida on raske puhastada. 

Tagasivool Vee või muude vedelike, segude või ainete vool joogiveetorustikku 

mis tahes allikast või muust allikast kui joogivee varustussüsteem. 

Üks tagasivoolu vorme on tagasilöök. Vt ka tagasilöök. 

Tagasivoolutakisti Tagasivoolu takistav seade, mida kasutatakse tavaliselt joogivee 

jaotustorustikus, millel on otseühendus või võimalik kokkupuude 

muude vedelike, segude või ainetega, mis pärinevad muust allikast 

kui joogivee varustussüsteem. Mõni selline seade on ette nähtud 

kasutamiseks püsisurve all, teised aga survevabas süsteemis. 

Tagasilöök Heitvee tagasivool torustikust või mahutist või muust allikast 

veetorustikku sissevoolu alarõhu tulemusel. 

Teisaldatav Seadme omadus, mis tähendab, et see on hõlpsalt liigutatav või 

ratastele, liuguritele või rullikutele paigutatav; seade on varustatud 

mehaaniliste vahenditega, mille abil seda saab puhastamiseks ohutult 

kallutada; seadet suudab kergesti liigutada üks inimene. 

Toidu serveerimise 

ala 

Ala, kus reisijatele või meeskonnaliikmetele toitu pakutakse (v.a 

individuaalne salongiteenindus). 

Tervise-eesmärk Kriteerium, mille alusel suunatakse tegevust eelnevalt 

kindlaksmääratud tervise- või veeohutuse eesmärgi saavutamise 

poole. Tervise-eesmärke on nelja liiki: tervisetulemustega seotud 

eesmärgid, veekvaliteediga seotud eesmärgid, tegevuseesmärgid ja 

kindlaksmääratud tehnoloogilised eesmärgid.  

Toiduga kokku 

puutuvad pinnad 

Selliste seadmete ja vahendite pinnad, mis puutuvad tavaliselt kokku 

toiduga. Nende hulka kuuluvad ka jäämasinate pinnad jäärennist 

jäämahutisse. Vt ka toiduga mitte kokku puutuvad pinnad. 

Toidu käitlemise ala Mis tahes ala, kus toitu hoitakse, töödeldakse, valmistatakse või 

serveeritakse. 

Toiduga mitte kokku 

puutuvad pinnad 

Kõik selliste seadmete avatud pinnad, välja arvatud toidu või 

pritsmetega kokku puutuvad pinnad, mis asuvad toidu säilitamise, 

valmistamise ja serveerimise alas. 

Toidu säilitamise ala Mis tahes ala, kus toitu või toiduaineid säilitatakse. 

Toidu transportimise 

ala 

Mis tahes ala, mille kaudu transporditakse töötlemata või töödeldud 

toitu toidu valmistamise, säilitamise ja serveerimise ajal (v.a 

individuaalne salongiteenindus). 

Toidu valmistamise 

ala  

Mis tahes ala, kus toitu töödeldakse või valmistatakse ette 

serveerimiseks. 
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Toimimise 

järelevalve 

Meetodid, mille abil hinnatakse asjakohaste ajavahemike järel 

kontrollimeetmete toimimist.  

Torude ühenduskoht Mis tahes tegelik või võimalik kaitseta ühendus või 

konstruktsiooniline asend joogiveesüsteemi ja mis tahes muu allika 

või süsteemi vahel, mille kaudu on võimalik juhtida joogiveesüsteemi 

mis tahes ossa kasutatud vett, tööstusvedelikke, gaasi või aineid, mis 

ei ole antud süsteemi jaoks ette nähtud joogivesi. Torude 

ühenduskohaks loetakse kõiki möödaviike, ühendustorusid, 

eemaldatavaid sektsioone, liigendeid või ümberlülitusseadmeid ning 

muid ajutisi või alalisi seadmeid, mille kaudu võib tekkida tagasivool. 

Valideerimine Uurimistoiming, mille eesmärk on teha kindlaks kontrollimeetme 

tõhusus. Süsteemi algse konstrueerimise või taastamise ajal on see 

tavaliselt aktiivne tegevus. Selle abil saadakse usaldusväärselt 

saavutatava kvaliteedi parandamise või säilitamise kohta teavet, mida 

kasutatakse süsteemi hindamiseks, eelistades seda eeldatavatele 

väärtustele, ja samuti selleks, et määrata kindlaks 

tegevuskriteeriumid, millega tagatakse, et kontrollimeede aitab kaasa 

ohtude tõhusale juhtimisele.  

Veeohutuskava Dokumenteeritud laiahaardeline strateegia veevarustussüsteemi 

haldamiseks ja käitamiseks. 

Veevarustuse 

järelevalve 

Pidev ja hoolikas rahvatervise hindamine ning joogivee 

varustussüsteemide ohutuse ja vastuvõetavuse ülevaatamine. 

Kasutatakse kaht lähenemisviisi: auditipõhine lähenemine ja otsesel 

hindamisel põhinev lähenemine. Auditipõhise lähenemisviisi puhul 

teeb hindamise, sealhulgas proovivõtu üldiselt ettevõtja ise ning 

nõuetele vastavust kontrollib kolmas osapool. Otsese hindamise 

korral teeb veevarustussüsteemi sõltumatu kontrolli 

joogiveevarustuse järelevalve eest vastutav asutus.  

Veevõtukoht Ühenduskoht vee edastamiseks lennujaama jäiga veejaotussüsteemi 

ja õhusõiduki jaotussüsteemi vahel. 

Õhusõiduki 

kliimasüsteem 

Süsteem, mille abil tagatakse õhusõidukis viibivate reisijate ja 

meeskonna õhuga varustatus ning kontrollitakse temperatuuri ja 

õhurõhku. 

Õhusõiduki 

veesüsteem 

Vee teenindusluuk, täiteava ja pardal olevad veemahutid ning kõik 

õhusõidukis asuvad torud ja liitmikud. 

  

 



 

 xi 

LÜHENDID 
 

ACI Rahvusvaheline Lennuväljade Nõukogu 

APHA Sadamate Terviseteenistuste Ühendus (Ühendkuningriik) 

GDWQ joogivee kvaliteedi suunised 

HPC heterotroofsete bakterite arv 

IATA Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsioon 

ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon 

IHR (2005) rahvusvahelised sanitaar-meditsiinilised eeskirjad (2005) 

NTU nefelomeetriline hägususühik 

PVC polüvinüülkloriid 

PWS joogiveesüsteem 

SARS äge raskekujuline respiratoorne sündroom 

USEPA Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuur 

LOÜ lenduv orgaaniline ühend 

WHA Maailma Terviseassamblee 

WHO Maailma Terviseorganisatsioon 

WSP veeohutuskava 
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1. SISSEJUHATUS 
 

1.1 Üldised küsimused ja probleemid 
 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on rahvusvahelise liikluse tervise- ja 

sanitaarküsimuste vastu huvi tundnud alates 1951. aastast, kui maailma 4. terviseassamblee 

soovitas riikidel „parandada tervise- ja keskkonnatingimusi, eriti sadamates ja lennujaamades 

ning nende ümber” (resolutsioon WHA4.80); samas väljendati ka vajadust „massiliselt 

reisivate inimeste tervisekaitse” järele (resolutsioon WHA4.8l). Maailma terviseassamblee ja 

juhatuse hilisemates resolutsioonides rõhutati, et oluline on säilitada rahvusvahelises liikluses 

ranged hügieeni- ja tervisestandardid (eelkõige seoses ohutu vee ja toidu tagamisega ning 

jäätmete kogumise ja kõrvaldamise nõuetekohaste menetlustega). 

 

Lennunduse hügieeni- ja terviseküsimuste WHO eksperdikomisjoni (WHO, 1960a) esimese 

aruande lisa avaldati 1960. aastal pealkirja alla „Lennunduse hügieeni- ja sanitaareeskirjad” 

(WHO, 1960b). Selle kasutamist soovitas 12. maailma terviseassamblee, et suunata 

tervishoiuasutusi „kehtivate rahvusvaheliste sanitaareeskirjade ja eelkõige artikli 14 sätete 

alusel neile pandud kohustuste täitmisel, et tagada rahvusvahelises lennuliikluses ohutu toit 

ning säilitada lennujaamades rahuldav kontroll malaariasiirutajate üle ja kaitse nende eest” 

(resolutsioon WHA12.18). 

 

Rahvusvahelise nakkushaiguste seire komitee aruannetes, mille on vastu võtnud maailma 

terviseassamblee, rõhutati ka seda, kuivõrd oluline on ennetada haigusi sanitaartingimuste 

parandamise abil. Rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade (WHO, 1969) 

asjakohastes artiklites on sätestatud sanitaarnõuded lennujaamade jaoks. Selliste 

kriteeriumide ja juhiste sätestamine, mida tervishoiuasutused kasutavad rahvusvaheliste 

sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade alusel neile pandud kohustuste täimisel, moodustab olulise 

osa WHO ülesannetest. 

 

1974. aastal rõhutas 27. maailma terviseassamblee järgmist: „rahvusvahelise liikluse kasvu 

silmas pidades tuleks tähelepanu pöörata toidu ja vee ohutusele ning sellisest liiklusest 

tulenevate jäätmete käitlemisele” ning „igal liikmesriigil on vaja määrata kindlaks lõplik 

vastutus toidu ja vee ohutuse ning rahvusvahelisest liiklusest tulenevate jäätmete 

nõuetekohase käitlemise eest”; peale selle soovitas terviseassamblee, et „liikmesriigid 

koordineeriksid ja tagaksid, et sellise vastutuse kandmises osaleksid tihedalt ja aktiivselt 

tervishoiuasutused, sadamate ja lennujaamade juhtkonnad, õhusõidukite käitajad, 

laevandusettevõtjad, turismiliidud ja mis tahes muud rahvusvahelise liiklusega seotud 

ametkonnad või agentuurid” (resolutsioon WHA27.46). Samal ajal paluti WHO peadirektoril 

hoida head kontakti rahvusvahelise liiklusega seotud rahvusvaheliste organisatsioonide 

esindajatega, et edendada sellise tegevuse rakendamist ja koordineerimist, mille eesmärk on 

parandada toidu ja vee ohutust ning jäätmete käitlemist ja koostada tervishoiutöötajatele 

asjakohased juhendid. Kõnealuse tegevuse tulemusel avaldati 1977. aastal „Lennunduse 

hügieeni- ja sanitaareeskirjade” teine väljaanne (WHO, 1977). 

 

Peamised hügieenipõhimõtted ei ole pärast 1977. aastat väga palju muutunud, kuid 

lennutranspordi ulatus on kasvanud märkimisväärselt. Regulaarlendudel lendavate reisijate 

arv kasvas 438 miljonilt 1975. aastal enam kui 2 miljardini 2006. aastal (ICAO, 2006) ning 

nende näitajate puhul ei ole võetud arvesse tellimuslendude reisijaid ja globaalsete 

korporatsioonide eralennukite reisijaid, kelle arv ulatub miljonitesse ja kasvab iga aastaga. 

Lisaks sellele valitseb rahvusvahelises tsiviillennunduses praegu suundumus võtta kasutusele 
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Rahvusvahelised sanitaar-meditsiinilised eeskirjad, 

edaspidi „IHR (2005)”, on WHO rahvusvaheline 

õigusraamistik, mis käsitleb haiguste rahvusvahelise 

leviku riski ja on õiguslikult siduv 194 osalisriigi jaoks 

kogu maailmas, kaasa arvatud kõik 193 WHO 

liikmesriiki. IHR (2005) on väga laiahaardeline, 

keskendudes peaaegu kõikidele rahvatervise 

riskidele, mille levik võib olla rahvusvaheline; 

kõnealused riskid võivad olla päritolult bioloogilised, 

keemilised või radioloogilised ning kanduda edasi 

kaupade (sh toidu), inimeste, veokite (õhusõidukid, 

laevad, sõiduk) kaudu kas siirutajate abil või 

keskkonna kaudu. IHR (2005) sisaldab osalisriikide 

õigusi ja kohustusi (ja WHO ülesandeid), mis 

käsitlevad ennetamist, seiret ja tõrjet; osalisriikide 

poolt rahvusvahelistele reisijatele, õhusõidukitele, 

laevadele, maismaasõidukitele ja kaupadele 

kohaldatavaid tervishoiumeetmeid; rahva tervist 

rahvusvahelistes sadamates, lennujaamades ja 

maismaa piiripunktides. Vt lisaks: 

http://www.who.int/csr/ihr/en/. 

rohkem reisijaid mahutavad ja suurema lennuulatusega õhusõidukid. Lennuteenuste 

laiendamine piirkondadesse, kus on puudulik tervishoiutaristu näiteks seoses toidu käitlemise 

ja hoiustamise, veevarustuse ja jäätmete kõrvaldamisega, on õhusõidukite käitajate jaoks 

tõsine probleem. Selleks et kaitsta rahva tervist, peaks rangete hügieenistandardite 

kohaldamine olema lennujaama ja õhusõiduki käitamise lahutamatu osa. 

 

Kuigi hügieenistandardid on paari viimase kümnendi jooksul paranenud, on siiski vaja kaitsta 

meeskonna ja reisijate tervist vee ja toiduga levivate haiguste eest. Rahvusvahelise 

lennutranspordiga seonduvate toiduga levivate haiguste juhtumid, millest aeg-ajalt teada 

antakse (Turner, 1971; Peffers et al., 1973; McMullan et al., 2007), tuletavad meile meelde 

vajadust tagada, et õhusõiduki pardal 

pakutav toit ja joogivesi oleksid 

kvaliteetsed. Üsna hiljuti pöördus 

kogu maailma tähelepanu selliste 

nakkushaiguste võimalikule 

edasikandumisele õhusõiduki pardal 

nagu äge raskekujuline respiratoorne 

sündroom (SARS) ja äärmiselt 

ravimresistentne tuberkuloos1 ning see 

kõik on taas esile toonud õhusõiduki 

puhastamise ja desinfitseerimise 

küsimused. 

 

Eespool nimetatud kaalutluste ning 

põhjalikult parandatud ja 

ajakohastatud rahvusvaheliste 

sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade 

(WHO, 2005),2 edaspidi „IHR 

(2005)”, põhjal otsustas WHO, et on 

asjakohane vaadata läbi „Lennunduse 

hügieeni- ja sanitaareeskirjade” teine 

väljaanne. 

 

1.2 Kohaldamisala ja eesmärk 
 

„Lennunduse hügieeni- ja sanitaareeskirjade” kolmas väljaanne käsitleb vett, toitu, jäätmete 

kõrvaldamist, ruumide ja vahendite puhastamist ja desinfitseerimist, siirutajate kontrollimist 

ja lasti ohutust ning selle põhieesmärk on aidata igat liiki lennujaama ja õhusõidukite 

käitajaid ning kõiki teisi vastutavaid asutusi rangete hügieeni- ja sanitaarstandardite 

kehtestamisel, et kaitsta lennutranspordiga seotud reisijaid ja meeskondi. Kõiki teemasid 

käsitletakse eraldi ja antakse juhiseid, kus on ära toodud menetlused ja kvaliteedikirjeldused, 

mis tuleb saavutada. 

 

Käesoleva eeskirja juhised kehtivad riigisiseste ja rahvusvaheliste lennureiside suhtes 

kõikides arenenud ja arenevates riikides. 

 

                                                 
1 Täiendavat teavet leiate hiljuti läbivaadatud WHO tuberkuloosi ja lennureise käsitlevatest juhtnööridest 

(WHO, 2008a). 
2 Kui IHR (2005) viitab 194 riigile, kelle suhtes neid eeskirju kohaldatakse (sh kõik 193 WHO liikmesriiki), kui 

„osalisriikidele”, siis käesolevas dokumendis viidatakse neile lihtsuse huvides kui „riikidele”.  

http://www.who.int/csr/ihr/en/
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Kuigi lennujaamade ja õhusõidukite käitajatel peaks olema kava, kuidas reageerida tahtlikule 

tegevusele, mis võib ohustada inimeste tervist, ei kuulu see küsimus käesoleva eeskirja 

kohaldamisalasse. Käesolev eeskiri ei käsitle seekord salongiõhu kvaliteeti, kuna seda 

küsimust on põhjalikult käsitletud mujal (WHO, 2008a, 2008b). Eeskiri ei käsitle ka 

hõlmatud teemadega seotud haiguste epidemioloogilisi aspekte. 

 
1.3 Ülesanded ja kohustused 
 

Lisaks üksikute sidusrühmade (õhusõidukite ja lennujaamade käitajad, maapealse teeninduse 

pakkujad jne) kohustustele on ka mitmel rahvusvahelisel asutusel, nagu näiteks 

Rahvusvahelisel Tsiviillennunduse Organisatsioonil (ICAO), Rahvusvahelisel 

Lennutranspordi Assotsiatsioonil (IATA) ja Rahvusvahelisel Lennuväljade Nõukogul (ACI) 

oluline roll reisijate ja meeskonna tervise kaitsmisel. 

 

Õhusõidukite käitajad on mitmel tasandil seotud sündmusteahelaga, mis tagavad 

lennureisijatele ja meeskonnale hügieenilise ja sanitaarse keskkonna. Näiteks saavad 

õhusõidukite käitajad joogivett mitmest eri allikast ja nad peavad tagama, et see joogivesi 

oleks vastuvõetava kvaliteediga. Veevõtt on vee veevõrgust õhusõidukisse laadimise peamine 

aspekt. Õhusõiduki käitajal on koos lennujaama ja asjaomase tervishoiusasutusega kohustus 

tagada, et järgitakse nõuetekohaseid veevõtuprotseduure. 

 

Joogiveevarustuse ohutuse eest lennujaamas (sh õhusõiduki varustamiseks) vastutab üldjuhul 

lennujaama käitaja. Lennujaama käitaja üle teostab tavaliselt järelevalvet riigiasutus, kes 

vastutab avalikus kasutuses olevate ruumide puhul keskkonnaalaste tervishoiustandardite 

kehtestamise või nendega seotud litsentsimise eest. 

 

Lennuettevõtja vastutab täielikult vee käitlemise eest õhusõiduki pardal; vaja on 

nõuetekohaseid veesüsteemi käitamis- ja hooldusprotseduure, et tagada kogu ettenähtud 

joogivee ohutus pardal. Õhusõiduki veemahutite korrapärane puhastamine on osa õhusõiduki 

hooldusprotsessist. 

 

Lennuettevõtjad vastutavad õhusõiduki pardal pakutava toidu eest, olenemata sellest, kas 

seda valmistatakse lennuettevõtja köögis või saadakse see sõltumatult toitlustusettevõtjalt. 

Seonduvad etapid – sh toidu valmistamine, transport õhusõidukisse, säilitamine ja lõpuks 

serveerimine õhusõidukis – peavad olema hästi koordineeritud, et vältida saastumist. 

 

Korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine on samuti õhusõiduki ja lennujaama käitamise 

olulised aspektid. Lisaks sellele on õhusõiduki desinfitseerimine pärast lennuveol esineva 

nakkushaiguse juhtumi kahtlust eriti tõsine küsimus, mille lahendamine nõuab asjaosaliste 

koostööd; õhusõiduki pardal ei tohi kasutada kõiki tõhusaid desinfitseerimisaineid, kuna need 

võivad olla söövitavad või kahjustada muul viisil õhusõiduki konstruktsiooni ja sisustust või 

on nende kasutamisel ventileerimata ruumides tekkiv aur sissehindamisel mürgine. WHO, 

IATA, õhusõidukite tootjad ja ICAO on peamised organisatsioonid, kes peavad määrama 

rahvusvahelisel tasandil kindlaks sobiva desinfitseerimisprotsessi. 

 

Vedelate ja tahkete jäätmete kõrvaldamine on lennuettevõtja, lennujaama käitajate ja 

maapealse teeninduse pakkujate ühine kohustus. Nad peavad tervishoiuasutuse järelevalve all 

kasutama tahkete ja vedelate jäätmete eemaldamiseks, transpordiks ja kõrvaldamiseks tõhusat 

süsteemi. 
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Elanikkonda, kariloomi ja põllukultuure tuleb kaitsta haiguste eest, mis levivad õhusõiduki 

pardale sattunud putukate ja näriliste kaudu. Vastutuse ulatus on selle küsimuse puhul lai ja 

hõlmab nii tulevikus rajatava lennujaama asukoha valikut (sääskede paljunemispiirkonnast 

eemal) kui ka putukate ja näriliste hävitamist lennujaama ja õhusõidukite käitajate poolt. 

Õhusõiduki desinsektimise küsimus tekitab eriti rohkelt vaidlusi ja seda käsitletakse 

üksikasjalikult. 

 

Kaubavedu, eriti loomade ja ohtlike materjalide vedu, on tõsine probleem eelkõige 

õhusõidukite käitajate jaoks. Lastisaatjate nõuetele vastavuse tagamine ja lastiruumide 

puhtuse säilitamine on õhusõidukite käitajate kaks põhikohustust. 

 

ICAO esmane ülesanne on lennuõnnetuste ennetamine. Kuid 2004. aastal märkis ICAO 

täiskogu, et „reisijate ja meeskondade tervise kaitse rahvusvahelistel lendudel on ohutu 

lennutranspordi lahutamatu osa”; ICAO tegevus on nimetatud aastast alates selles valdkonnas 

suurenenud. 

 

Õhusõidukite ja lennujaamade käitajad peaksid rahvatervise järelevalvel tegema koostööd 

riigi tervishoiuasutustega. Lennundussektoris, kaasa arvatud lennujaamades ja õhusõidukites, 

tuleb teostada rahvatervise järelevalvet, mis on määratluse järgi selliste andmete jätkuv 

süstemaatiline kogumine, analüüsimine ja tõlgendamine, mis käsitlevad konkreetseid 

keskkonnaohte, keskkonnaohtudega kokkupuudet ja tervisemõjusid, mis võivad olla tingitud 

kokkupuutest keskkonnaohtudega. Rahvatervise järelevalve eesmärk on teha kindlaks 

haiguspuhangud ja muud tervishoiuküsimused ning leida põhjus või põhjused, et ohjata ja 

võimaluse korral ka kõrvaldada või tõrjuda järelevalve all olevaid terviseohte. Rahvatervise 

järelevalve, mis hõlmab ka lennureisijaid, võib olla keeruline ülesanne, kuna see osa 

elanikkonnast puutub kokku mitme erineva võimaliku nakkusallikaga, kaasa arvatud 

kaasreisijad, ja lennujaama jõudes lähevad nad kiiresti laiali. Lennujaamade ja õhusõidukite 

käitajate koostöö teabe andmisel avalikkusele ja riigi tervishoiuasutusele on sellistes 

olukordades väga oluline. 

 

1.4 Lennunduse hügieeni- ja sanitaareeskirjade ülesehitus 
 

Juhend on jagatud seitsmeks peatükiks: 

 1. peatükk – Sissejuhatus 

 2. peatükk – Vesi 

 3. peatükk – Ruumide ja vahendite puhastamine ja desinfitseerimine 

 4. peatükk – Toit 

 5. peatükk – Jäätmete kõrvaldamine 

 6. peatükk – Siirutajate ohje 

 7. peatükk – Last 

 

1. peatükk (Sissejuhatus) annab eeskirjadele õigusliku tausta, võttes arvesse IHR (2005) ning 

kirjeldades eeskirjade ja teiste rahvusvaheliste dokumentide vahelist seost. Samuti 

kirjeldatakse nimetatud peatükis asjaomaste sidusrühmade ülesandeid, kohustusi ja suhteid. 

 

2.–7. peatükk järgivad sama ülesehitust ja koosnevad kahest jaotisest: „Taust” ja „Juhised”. 

 

Jaotises „Taust” kirjeldatakse kriitilisi küsimusi ja tervishoiualaseid tõendusmaterjale ning 

esitatakse ülevaade õhusõiduki mõjudest rahvatervisele seoses iga peatüki konkreetse 

teemaga. 
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Iga peatüki jaotises „Juhised” esitatakse kasutajale mõeldud teave ja juhised, mis on seotud 

peatüki teemaga, määrates kindlaks kohustused ja esitades näiteid riskiohjamise võimaluste 

kohta. See jaotis sisaldab konkreetseid juhiseid (olukord, mis tuleb saavutada ja säilitada), 

mida täiendavad indikaatorid (mõõdikud, millega mõõdetakse juhiste järgimist) ja 

märkused (nõuanded juhiste ja indikaatorite rakendamiseks, rõhutades kõige olulisemaid 

aspekte, mida tegevuse prioriteetide seadmisel tuleb järgida). 

 

1.5 Modulaarse lähenemisviisi tähtsus 
 

Kuna eeskiri hõlmab laia teemaderingi, on selle kasutamise hõlbustamiseks võetud kasutusele 

modulaarne lähenemisviis (st eeskiri on jaotatud peatükkidesse). Selline ülesehitus lihtsustab 

ka eeskirja hilisemat ajakohastamist. 

 

Käesolev eeskiri sisaldab peatükke vee ning ruumide ja vahendite puhastamise ja 

desinfitseerimise kohta. Ülejäänud peatükid ilmuvad edasistes väljaannetes. 

 

1.6 Rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade (2005) ühtlustamine 
 

IHR (2005) eesmärk ja rakendusala on vältida, kaitsta, kontrollida ja rakendada rahvatervise 

tõrjemeetmeid rahvusvahelise levikuga haiguste vastu viisil, mis vastab ja piirdub 

rahvatervise ohtudega ning mis väldib rahvusvahelise liikluse ja kaubanduse mittevajalikku 

häirimist (artikkel 2). 

 

Tabelis 1.1 on esitatud rahvatervisealased ülesanded, mis on seotud sissesõidupunktide ja 

IHR (2005) selle osa rakendamise mehhanismidega, mis kehtivad lennunduse ja muud liiki 

rahvusvahelise transpordi puhul. 

 
Tabel 1.1. Rahvatervisealased ülesanded, mis on seotud sissesõidupunktide ja IHR (2005) 
rakendamise mehhanismidega 

Ennetamine Varajane hoiatamine Tõrje 

Rahvatervise riskide ohjamine 
sadamates, lennujaamades ja 
maismaa piiripunktides 

Rahvusvaheliselt probleemsete 
rahvatervise riskide/sündmuste 
tuvastamine 

Rahvatervise hädaolukordadele 
reageerimine 

Sissesõidupunktide ja veokite 
sanitaarseisundi korrapärane 
kontroll (nt siirutajate ja 
nakkusallikate, kaupade, toidu, 
vee ja jäätmete kontrollimine) 

Inspekteerimine, saabuvate ja 
lahkuvate isikute sõeluuringu 
andmed ja kinnitamine (nt 
selliste dokumentide 
kinnitamine nagu lennuki 
ülddeklaratsioon ja õhusõiduki 
sanitaarseisund) 

Uurimis- ja hädaolukorra 
plaanide toetamine, et võtta 
vastu kontrollimeetmed (nt 
ohtlike reisijate seisundi 
hindamine ja ravi, karantiin, 
isoleerimine, kontaktide 
jälgimine, desinfitseerimine) 

Riskijuhtimine Riskihindamine Sündmuste haldamine 

Allikas: Rahvusvaheliste sanitaar-meditsiiniliste eeskirjade koordineerimine, WHO esindus Lyonis, 
2008. 

 

IHR (2005) on kõikide WHO liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv kokkulepe. IHR (2005) 

asjakohaste aspektide rakendamine hõlmab teaduslike põhimõtete kasutamise tugevdamist, et 

vältida, tuvastada, vähendada või kõrvaldada nakkus- või saasteallikad, parandada 

sanitaartingimusi rahvusvahelistes sadamates, lennujaamades ja maismaa piiripunktides ja 

nende ümbruses, vältida siirutajate rahvusvahelist levikut ning anda õiguslik alus riiklikele ja 

rahvusvahelistele meetmetele haiguste rahvusvahelise leviku vältimiseks. IHR (2005) loob 
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raamistiku, mille piires võib edendada rahvusvahelist ühtlustamist, ja ülevaate asjakohastest 

sanitaar-meditsiinilistest meetmetest, mida kohaldatakse veokite suhtes ning rahvusvahelistes 

sadamates, lennujaamades ja maismaa piiripunktides. 

 

Eeskirjade läbivaatamine ja ajakohastamine aitab selle ülesande täitmisele kaasa. Eesmärk on 

anda konkreetseid tehnilisi juhiseid IHR (2005) kohaldamiseks lennunduses, et pakkuda 

reisijatele ohutut joogivett ja toitu ning toetada usaldusväärsete hügieeni- ja sanitaartavade 

kehtestamist, et tõrjuda nakkushaiguste siirutajaid. 

 

1.7 Lennunduse hügieeni- ja sanitaareeskirjade koostamine 
 

Eeskirjade koostamisel võeti aluseks mitmeid kavandeid ja vastastikuseid 

eksperdihinnanguid. Viimased hõlmavad ekspertide kohtumisi, millest esimene toimus 7.–8. 

juunil 2007 Genfis (Šveitsis), teine 22.–24. oktoobril 2007 Montrealis (Kanadas), ja kolmas 

24.–26. märtsil 2008 Torontos (Kanadas). Kohtumistel esitati kavandid, pandi kirja 

kommentaarid ning võrreldi neid, et jõuda ülesehituse ja sisu suhtes kokkuleppele. 

 

Eeskirjade koostamisele kaasa aidanute täielik nimekiri on esitatud jaotises „Tänusõnad”. 
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2. VESI 
 

2.1 Taust 
 
Reisimine võib aidata kaasa nakkushaiguste edasikandumisele. Reisijate hulk ja reisimise 

kiirus võib muuta haiguse rahvusvaheliseks. See kehtib eelkõige õhusõidukite puhul, kuna 

lennundustööstus on ülemaailmne ja nõuab inimeste ja kaupade kiiret lastimist ja 

transportimist üle kogu maailma paiknevate asukohtade vahel. 21. sajandil on miljonitel 

inimestel võimalik reisida lennukiga üle kogu maailma ning see toob kaasa lisaprobleemid, 

millega puutuvad kokku õhusõidukite käitajad, kes lendavad ohualadele ja sealt välja või 

piirkonda, kus on muutuvad ja vahel ebapiisavad hügieeni- ja sanitaarstandardid. 
 

Üks võimalik ohutegur on õhusõiduki pardal oleva vee mikroobne saastumine inimeste või 

loomade väljaheidete tõttu. Selline saaste võib pärineda tarnitud joogiveest või tekkida 

veevõtu ajal või vee säilitamisel õhusõiduki pardal. Vee kaudu levivate haiguste koormus 

paljudes maailma osades hõlmab koolerat, kõhutüüfust (Salmonella), bakteriaalset ja 

amööbset düsenteeriat ning muid enterobakterite põhjustatud nakkusi. Need haigused ei levi 

üksnes vee kaudu; toit võib samuti olla mõnes keskkonnas dominantne riskikandja ja 

suuremal osal lennuettevõtjatest on tegelikult teadaolevate saastejuhtumite osas head näitajad. 

Kõik asukohad on aga siiski ohus, kui pidevalt ei järgita nõuetekohaseid protseduure ja 

sanitaartavasid, et tagada sellise vee ohutus, mida kasutatakse joomiseks ning toidu 

töötlemiseks ja valmistamiseks. 

 
2.1.1 Veevarustus ja veevõtt 

Isegi kui vesi on lennujaamas ohutu, ei taga see seda, et vesi säilib ohutuna ka selle 

ülekandmisel õhusõidukisse ja õhusõidukis säilitamise ajal. Õhusõiduki joogiveevarustuse ja 

veevõtuprotseduuride mõistmine aitab esile tõsta punkte, kus vesi võib saastuda teel 

õhusõiduki pardal oleva kraanini. 

 

Üldiselt koosneb õhusõiduki joogiveevarustus ja veevõtt neljast peamisest elemendist: 

1. lennujaama toodava vee allikas; 

2. lennujaama veesüsteem, mis sisaldab lennujaamas asuvat jaotussüsteemi. See võib 

hõlmata ka veepuhastusseadmeid, kui lennujaam toodab ise joogivett; 

3. veevõtukoht, sealhulgas veevõtu- ja tarnesüsteem. See on tavaliselt ajutine ühendus 

lennujaama jäiga veejaotussüsteemi (nt hüdrant) ja õhusõiduki jaotussüsteemi vahel, 

näiteks joogiveesõidukite ja -kärude, taastäidetavate mahutite või voolikute abil. Selline 

veevõtuprotsess kätkeb palju võimalusi saasteainete sattumiseks joogivette; 

4. õhusõiduki veesüsteem, mis sisaldab vee teenindusluuki, õhusõiduki puhastatud vee 

mahuti täiteava ja kõiki puhastatud vee paake, sealhulgas taastäidetavaid 

mahuteid/termoseid, torusid, käitlemisseadmeid ja toruliitmikke, mille kaudu jõuab vesi 

õhusõiduki reisijateni või meeskonnani. 

 

Joonisel 2.1 on esitatud tüüpilise õhusõiduki joogiveevarustuse ja veevõtu voodiagramm. See 

kujutab vee liikumist joogiveeallikast õhusõiduki köögi ja tualettruumide kraanideni, mida 

kasutavad reisijad ja meeskond. 
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Joonis 2.1. Õhusõiduki joogiveevarustus ja veevõtt 

 
2.1.2 Veevajadus 

Õhusõiduki pardal kõikide kasutusotstarvete jaoks vajaliku vee säilitamise maht põhineb 

sõitjate (reisijad ja meeskond) arvul ja lennu kestusel, kuid seda piirab mass, õhusõiduki 

konstruktsioon ja muud praktilised kaalutlused. 

 

Tegelikkuses on õhusõiduki veesüsteemide maht väga erinev. Näited eri õhusõidukite 

joogivee kandevõime kohta on esitatud tabelis 2.1. 

 
Tabel 2.1. Joogiveemahutite ligikaudne maht valitud õhusõidukitel 

Õhusõiduki liik 
Mahutite 

arv 
Ühe mahuti maht (liitrites) Kogumaht (liitrites) 

A380 6 283,3 (võimalik kuni 377,7) 1700 (võimalik kuni 2266) 

A340-500/600 3 356,7 1070 

A340-200/300 2 350 (võimalik kuni 525) 700 (võimalik kuni 1050) 

744 F/P 4 416,3 1665,2 

744Combi 3 416,3 1248,9 

MD11 4 238,4 953,6 

777-200ER 3 412 1236 

777-300ER 3 435 1305 

A330 2 350 699 

737-300/400/500 1 75,7/113,6/151,4a 75,7(113,6)151,4 

737-600/700/800/900 1 75,7/113,6/151,4/189,25/227,1a 75,7/113,6/151,4/189,25/227,1 

787 2 511 1022 

a Mahuti suurus, asukoht ja maht võib erineda vastavalt kliendi eelistustele ja õhusõiduki kasutusele. 

 

Lennujaama 
pädev asutus 
(mõnel lennujaamal 
võib olla oma 
joogiveesüsteem) 

Tualettruumi 
valamu 

Köögi valamu / 
kohvimasin 

Joogivee- 
süsteem 

 

Paakauto 

Joogi- 
vesi 

Lend järgmisse 
lennujaama 

Vee- 
kamber 

(ühendatud 
torustikuga) 

abil 

Õhusõiduki veesüsteem 
(õhusõiduk võib 
tühjendada ja täita või 
lihtsalt täiendada oma 
veemahutit enne 
väljalendu) 

Veevõtu- 
kohad 

Õhusõiduki joogiveevarustus ja veevõtt 

Taas-
täidetav 
mahuti 
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WHO joogivee kvaliteedi suunistes (WHO, 

2004) tehakse kindlaks lai hulk saasteaineid, 

kaasa arvatud mikroorganismid, 

anorgaanilised ja sünteetilis-orgaanilised 

kemikaalid, desinfitseerimise kõrvalsaadused 

ja radionukliidid, mille kontsentratsioon võib 

joogivees tõusta ohtliku tasemeni; samuti 

kirjeldatakse juhistes süsteemseid 

lähenemisviise riskijuhtimisele. Üldjuhul ei 

kujuta ohutu vesi joogivee kvaliteedi suuniste 

määratluse kohaselt eluaegse tarbimise 

jooksul tervisele märkimisväärset ohtu ega eri 

eluetappidel avalduvat tundlikkust. 

2.1.3 Õhusõiduki pardal oleva veega seotud riskid 
 
2.1.3.1 Vee kvaliteet 

Joogivee olulisus veevarudes peituvate nakkushaigusi levitavate mikroorganismide 

edasikandjana on avalike ja eraõiguslike veesüsteemide puhul põhjalikult dokumenteeritud. 

 

WHO joogivee kvaliteedi suunistes (WHO, 

2004) esitatakse põhjalikud juhendid 

joogivee kvaliteedi ja ohutuse tagamise 

kohta. Suurem osa õhusõiduki pardal oleva 

joogivee ohutusega seotud probleemidest 

keskendub lühiajalisest ja piiratud 

kokkupuutest tingitud akuutsetele riskidele. 

Seega on mikroobsed riskid peamine 

probleem, kuigi on ka mõned akuutse 

mürgisusega kemikaalidega seotud riskid. 

 

Olulised mikroobsed riskid on seotud sellise 

vee joomisega, mis on saastunud inimeste 

või loomade väljaheidetega, kuigi 

kokkupuude toidu valmistamisel ja inimese otsese kontakti kaudu suurendavad arvatavasti 

märkimisväärselt mikroobide põhjustatud haiguste riski. 

 

Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuur (USEPA), Kanada Rahvatervise Amet ja 

Ühendkuningriigi Sadamate Terviseteenistuste Ühendus (APHA) on korraldanud uurimusi, 

milles tõstetakse esile õhusõiduki pardal oleva vee ohutuse probleeme (vt kast 2.1). Ühe või 

mitme uurimuse käigus avastati coli-laadsed bakterid, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, enterokokid ja klostriidid. Enamik coli-laadseid baktereid ei ole patogeenid, kuid 

positiivne test näitab puudulikke sanitaartavasid; E. coli bakterid näitavad hiljutist fekaalset 

saastumist ja mõned E. coli bakterid on inimpatogeensed haigustekitajad; P. aeruginosa 

baktereid loetakse oportunistlikeks patogeenideks, eriti väliskontakti puhul näiteks lahtise 

haavaga; enterokokid elutsevad soojavereliste loomade soolestikus, seega näitavad nad 

fekaalset saastumist; klostriidid elutsevad vahel inimeste ja veelgi sagedamini koerte 

soolestikus, mis omakorda viitab fekaalsele saastumisele (WHO, 2004). 

 

Kast 2.1. Õhusõiduki pardal oleva vee ohutuse uuringud 

 

2006. aasta juunis Kanada Rahvatervise Ameti korraldatud õhusõiduki pardal oleva vee pisteline 

kontroll näitas, et 15,1% õhusõidukite puhul olid coli-laadsete bakterite proovide tulemused 

positiivsed ja 1,2% puhul olid E. coli bakterite proovid positiivsed. Enamik saastusest leiti 

tualettruumide kraanidelt ja valamutelt, mis viitab pigem lokaalse saastuse võimalikkusele kui 

üldisele veesaastusele (Kanada Rahvatervise Ameti teatis, 2008). 

 

USEPA 2004. aasta uurimuse käigus kontrolliti 12 lennujaamas pisteliselt 327 reisilennukit, mis 

tegid nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi lende. USEPA analüüsis köögist ja tualettruumidest 

võetud joogiveeproove coli-laadsete bakterite suhtes (kui proov oli positiivne, kontrolliti seda ka E. 

coli / fekaalsete coli-laadsete bakterite suhtes), samuti kogu jääkkloori, heterotroofsete bakterite 

arvu ning nitraatide ja nitritite üldsisalduse suhtes. Mikroorganismide esinemise kontrollimisel olid 

15% (49/327) õhusõidukite proovid coli-laadsete bakterite suhtes positiivsed ühes või rohkemas 

proovivõtukohas ja 4,1% (2/49) nendest õhusõidukitest andsid positiivse proovi ka E. coli / 
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fekaalsete coli-laadsete bakterite suhtes. 21% kontrollitud õhusõiduki puhul ei olnud jääkkloor 

määratav (USEPA, 2008). 

 

1999. aastal korraldatud APHA uurimuse käigus kontrolliti 850 proovi, mis võeti 13 

Ühendkuningriigi lennujaama veetorustikust, veepaagist ja õhusõidukist. Kõikidest proovidest 

tuvastati Pseudomonas aeruginosa 27%-l, coli-laadsed bakterid 7,8%-l, E. coli bakterid 0,4%-l, 

enterokokid 1,2%-l ja sulfitit redutseerivad klostriidid 0,4%-l. Coli-laadsete bakteritega saastunud 

proovide puhul viitas 7,9% proovidest fekaalsele saastumisele võrreldes 1,3%ga proovidest, milles 

ei tuvastatud coli-laadseid baktereid (APHA teatis, 2008). 

 

Teadaolevalt puuduvad andmed haiguste kohta, mis oleks põhjustatud õhusõiduki pardal 

olevast saastunud veest. Vaatamata sellele on tõsise haigestumise risk olemas, eriti 

kahjustatud tervisega inimeste puhul (nt kroonilisi haigusi põdevad inimesed). 

 

Õhusõiduki pardal oleva vee suhtes otseselt kohaldatavad vee kvaliteedi juhised keskenduvad 

tõsistele riskidele seoses saastusega, mis võib tekkida veevõtul lennujaamast, veevõtukohas 

või õhusõiduki pardal. Tõsistele riskidele keskendutakse põhjusel, et kokkupuude, mis 

toimub lennu ajal ning mille osalised on reisijad ja meeskond, on pigem vahelduv ja 

lühiajaline (tunnid) kui pikaajaline või eluaegne, mis on võetud aluseks enamiku joogivee 

kvaliteedi suuniste nõuete puhul. Tavapäraselt eeldatakse joogivee kvaliteedi suunistes, et 

keskmine 60 kg kaaluv inimene tarbib oma elu jooksul (70 aastat) 2 liitrit joogivett päevas, 

10 kg kaaluv laps tarbib 1 liitri vett päevas ja 5 kg kaaluv, pudelist toidetav imik tarbib 0,75 

liitrit vett päevas. 

 

Teatavate rahvastikurühmade jaoks võivad nende sagedaste lühiajaliste kokkupuudete tõttu 

kujutada terviseohte lisaks mikroobidele ka mõned anorgaanilised ained, nagu nitraadid ja 

nitritid (mis võivad vette sattuda põllumajandusest, kanalisatsioonist või ristsaastumisest 

ühendatud kanalisatsioonitorustikuga) ning vask (mis võib leostuda joogivette vasktorudest). 

Näiteks võib imikutel tekkida muude tegurite ning nitraatide ja nitrititega ajutise kokkupuute 

koosmõjul methemoglobineemia; lühiajaline kokkupuude vasega võib tekitada maoärritust 

(WHO, 2004). 

 

Samuti ei tohi tähelepanuta jätta ohtlike kemikaalidega korduva lühiajalise kokkupuute 

võimalikku kumulatiivset mõju, sest sellel võib olla pikaajalisi tagajärgi. 

 
2.1.3.2 Veekogus 

Kui õhusõiduki pardal ei ole joomiseks, toidu valmistamiseks ja isikliku hügieeni tarbeks 

piisavalt surve all olevat vett või see üldse puudub, siis võib see lisaks reisijatele mõjutada ka 

meeskonna tervist ja heaolu. 

 

Kui tualettruumide ohutuks kasutamiseks ei ole piisavalt vett, võib see kaasa tuua tõrked 

teatud tüüpi tualettruumide töös, ebameeldivad lõhnad, saastunud pinnad ja 

kätepesuvõimaluse puudumise. Samuti võib seetõttu osutuda võimatuks toidu valmistamine 

või serveerimine sanitaarsel viisil, mis omakorda mõjutab reisijatele ohutu toidu pakkumist. 

 

Lennu ajal tuleb tervise ja hea enesetunde säilitamiseks tarvitada piisaval hulgal vett, kuigi ei 

ole vajadust juua vett tavalisest rohkem (WHO, 2008b). Pikkadel ja suurel kõrgustel 

toimuvatel lendudel väheneb järk-järgult õhusõiduki salongi õhuniiskus, mis võib vahel 

langeda alla 10% (optimaalse mugavuse jaoks peaks õhuniiskus olema ligikaudu 50%). Kuigi 

selline madal suhteline õhuniiskus ei põhjusta vedelikupuudust (Stroud et al., 1992; WHO, 
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2008b), võib see põhjustada reisijatele ja meeskonnale ebamugavust. Salongitöötajad 

kurdavad kõige rohkem kuivade, sügelevate või ärritunud silmade, kuiva või kinnise nina, 

kuiva kurgu ja nahakuivuse üle (Lee et al., 2000). Korrapärane veetarbimine ja 

nahaniisutajate kasutamine vähendab nimetatud sümptomeid, kuid võib juhtuda, et mõni 

inimene ei saa kasutada kontaktläätsesid ning peab vahetama need prillide vastu. 

 

Kätepesuks ja muude sanitaarvajaduste jaoks nõutava vee kogusega tuleks nõuetekohaselt 

arvestada tüüpilise reisilennuki konstrueerimisel. 

 
2.1.4 Pudelivesi ja jää 

Mõned reguleerivad ametid loevad pudelivett joogiks, teised aga toiduks (WHO, 2004). 

Paljude lennuettevõtjate jaoks on pudelivesi peamine või ainus vesi, mida kasutatakse 

otseseks tarbimiseks õhusõiduki pardal, v.a kuumad joogid. Codex Alimentarius’e komisjon 

(FAO/WHO, 2001) on vastu võtnud rahvusvahelised pudelivee kvaliteedi nõuded, mille 

aluseks on WHO joogivee kvaliteedi suunised. Kuna pudelivett liigitatakse tavapäraselt 

toiduainete hulka, siis käesolevas peatükis seda rohkem ei käsitleta; huvitatud lugeja saab 

rohkem teavet 4. peatükist, mis käsitleb toitu. 

 

Käesoleva eeskirja kohaldamisel liigitatakse toidu hulka ka jää, mis tarnitakse õhusõidukisse 

nii joomise kui ka jahutamise eesmärgil. Õhusõidukis kasutatava jääga seotud juhised on 

esitatud 4. peatükis, mis käsitleb toitu. Joogivee kvaliteedi suunised kehtivad nii pakendatud 

vee kui ka inimtarbimiseks ettenähtud jää kohta (WHO, 2004). 

 
2.1.5 Joogivee kasutamine õhusõiduki pardal 

Pudelivett kasutatakse äriliseks lennutranspordiks kasutatava õhusõiduki pardal mitmel viisil, 

sealhulgas otseselt inimtarbimiseks, toidu valmistamiseks ja sanitaar-/hügieeniotstarbel. 

Võimalikud kasutusalad on järgmised: 

 kuumade ja külmade jookide, nagu kohv, tee ja lahustuvad joogid, valmistamine; 

 kunstlikult kuivatatud toidu, nagu supid, nuudlid ja imikute piimasegud, taastamine; 

 vee joomine otse külmaveekraanist ja joogiveekraanist; 

 ravimite lahustamine ja/või suukaudne manustamine; 

 hammaste pesemine tualettruumis; 

 kätepesu tualettruumis ja köögis; 

 vahendite ja tööpindade puhastamine; 

 kuumade ja märgade käterättide ettevalmistamine käte- ja näopesuks; 

 näopesu tualettruumis; 

 pardal olevad duširuumid; 

 meditsiiniline esmaabi. 

 

Kuigi mõned nendest kasutusotstarvetest ei tähenda tarbimist, tähendab see siiski inimese 

kokkupuudet veega ja selle võimalikku juhuslikku allaneelamist (nt hammaste pesemisel). 

 
2.1.6 Rahvusvahelised sanitaar-meditsiinilised eeskirjad (2005) 

IHR (2005) 1. lisa B osa punkti 1 alapunktiga d nähakse ette, et kõik määratud lennujaamad 

peavad omama või piiratud aja jooksul välja arendama võime tagada lennujaama ruume ja 

vahendeid kasutavatele reisijatele ohutu joogiveega varustamine. 

 

Vastavalt IHR (2005) artikli 24 lõike 1 punktile c peab riik kasutama kõiki praktiliselt 

võimalikke meetmeid tagamaks, et rahvusvahelised veokite käitajad hoiaksid nende vastutada 

olevad veokid pidevalt vabad nakkusallikatest või saastumisest, mis peaks hõlmama ka 
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joogivett. See on siiski iga lennuettevõtja kohustus tagada, et pardal, sealhulgas veesüsteemis 

ei oleks nakkusallikaid ega saastumist. Seepärast on oluline, et õhusõidukis järgitakse neid 

standardeid nii maa pealt pardale tarnitava vee kvaliteedi kui ka pardal oleva vee kvaliteedi 

säilitamise puhul. 

 

Kõikides riikides peavad pädevad asutused võimaluse piires tagama rahvusvahelise 

lennujaama ruumide ja vahendite hea sanitaarse seisundi ning nakkusallikate või saastumise 

puudumise (artikli 22 lõike 1 punkt b). See hõlmab joogivee tarnimist saastumata allikast, 

mille pädev asutus on heaks kiitnud. 
 
2.1.7 Veeohutuskavade ülevaade 

Veeohutuskavad on kõige tõhusam lähenemisviis, mille abil saab järjekindlalt tagada 

joogiveevarustuse ohutuse. Lennujaama joogiveeallikas ei taga veel õhusõiduki pardal oleva 

vee ohutust, kuna vesi võib saastuda selle ülekandmisel õhusõidukisse või selle säilitamise 

või jaotamisel õhusõidukis. Veeohutuskavaga, mis hõlmab vee käitlemist lennujaamades 

alates vee saamisest selle ülekandmisel õhusõidukisse ja meetmeid veekvaliteedi säilitamise 

tagamiseks õhusõidukis (nt ohutud materjalid ja head tavad õhusõiduki veesüsteemide 

konstrueerimisel, ehitamisel, käitamisel ja hooldamisel), nähakse ette lennunduse veeohutuse 

raamistik. Järgnevalt on esitatud veeohutuskavade üldine ülevaade; nende konkreetset 

kohaldamist õhusõiduki pardal pakutava joogivee ohutuse suhtes kirjeldatakse jaotises 2.2. 

 

Veeohutuskava koosneb kolmest põhielemendist, mille aluseks on tervise-eesmärgid ja mida 

kontrollitakse joogivee tarneahela järelevalve abil. Need elemendid on järgmised: 

1. süsteemi hindamine, mis hõlmab: 

 veesüsteemi kirjeldust, et teha kindlaks, kas joogivee tarneahel (kuni tarbimiseni 

hetkeni) suudab tervikuna tarnida vett, mille kvaliteet vastab tervise-eesmärkidele; 

 ohtude kindlakstegemist ja riskide hindamist; 

 kontrollimeetmete kindlaksmääramist, riskide ümberhindamist ja tähtsuse järjekorda 

seadmist; 

 täiustamiskava väljatöötamist, rakendamist ja alalhoidmist; 

2. meetmete toimivuse jälgimine, mis hõlmab selliste kontrollimeetmete kindlakstegemist, 

mille abil kontrollitakse ohte ja riske, ja järelkontrolli (et teha kindlaks, kas süsteem 

vastab tervise-eesmärkidele); 

3. juhtimine ja kommunikatsioon, kaasa arvatud juhtimisprotseduuride ettevalmistamine 

ja toetusprogrammide väljaarendamine, et juhtida inimesi ja protsesse (sh ajakohastamine 

ja täiendamine). 

 

Veeohutuskava koostamise ja rakendamise eri etapid on esitatud joonisel 2.2. 
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Joonis 2.2. Veeohutuskavade kohaldamine 

 

  

Pange veeohutuskava koostamiseks kokku 

meeskond 

 

Kirjeldage veevarustussüsteemi (sh koostage 

voodiagramm) 

 

Määrake kindlaks ohud ja viige läbi 

riskihindamine 

 

Määrake kindlaks ja valideerige kontrollimeetmed 

(riski ohjamise vahendid) 
 

Töötage välja ja rakendage parandus-/ 

ajakohastamiskava 

 

Määrake kindlaks kontrollmeetmete toimimise 

järelevalve (millised piirmäärad näitavad 

vastuvõetavat toimimist ja kuidas neid jälgitakse) 

 

Kehtestage eeskiri, mille abil kontrollitakse 

veeohutuskava tõhusat toimimist ja tervise-

eesmärkide täitmist 

 

Koostage menetluskord (sh parandusmeetmed) 

tava- ja eriolukorraks 

 

Töötage välja tugiprogrammid (nt koolitus, 

hügieenitavad, standardne töökord, teadus- ja 

arendustegevus jne) 

 

Kehtestage dokumenteerimis- ja teavituskord 

Kavandage ja korraldage veeohutuskava 

korrapärane läbivaatamine 
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Veeohutuskavade üldpõhimõtete kohta vt täpsemalt WHO joogivee kvaliteedi suuniste jaotis 

6.7.1 (WHO, 2004) ja veeohutuskava koostamise käsiraamat (Water safety plan manual, 

WHO, 2009). 

 
2.1.8 Joogivee kvaliteedi suuniste kohaldamine lennunduse hügieeni- ja 

sanitaareeskirjadele 

Joogivee kvaliteedi suunistes kirjeldatakse miinimumnõudeid ohutute tavade kohta, mille abil 

kaitsta tarbijate tervist ja saada numbrilisi väärtusi vee koostisosade kohta või veekvaliteedi 

näitajaid. Ohutute tavade miinimumnõuded ja numbrilised väärtused ei ole kohustuslikud 

piirangud, vaid pigem tervisealased juhised riigiasutustele, kes kehtestavad oma jõustatavad 

standardid, mille puhul võib arvesse võtta ka muid tegureid. Selliste piirangute 

kindlaksmääramiseks on vaja joogivee kvaliteedi suuniseid arvesse võtta kohalike ja riiklike 

keskkonna-, sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste tingimuste kontekstis. 

 

Võttes arvesse lennureiside globaalset laadi ja vajadust võtta õhusõiduki pardale vett 

piirkondadest, kus on muutuvad ja vahel ebapiisavad hügieeni- ja sanitaarstandardid, tuleks 

siiski järgida joogivee kvaliteedi suuniseid või riigi standardeid, olenevalt sellest, kummad on 

rangemad. See lähenemisviis tagab reisijate ja meeskonna püsiva kaitse saastunud joogiveest 

tulenevate võimalike ohtude eest. 

 

2.2 Juhised 
 

Käesolev jaotis sisaldab kasutajale mõeldud teavet ja juhiseid, määrates kindlaks kohustused 

ja esitades näiteid riskiohjamise võimaluste kohta. Esitatakse kuus konkreetset juhist 

(olukord, mis tuleb saavutada ja säilitada), mida täiendavad indikaatorid (mõõdikud, millega 

mõõdetakse juhiste järgimist) ja märkused (nõuanded juhiste ja indikaatorite rakendamiseks, 

rõhutades kõige olulisemaid aspekte, mida tegevuse prioriteetide seadmisel tuleb järgida). 

 

Käesoleva jaotise juhtpõhimõte on tagada, et vesi oleks kasutuseesmärgi seisukohast 

ohutu. Viis selle põhimõttega seonduvat juhist käsitlevad vee kvaliteeti ja üks veekoguseid. 

 

Juhiseid 2.2–2.5 tuleb pidada üldjuhise 2.1 komponentideks. Nende tähtsus lennunduses 

kasutatava vee ohutuse ja kvaliteedi tagamisel nõuab aga nende põhimõtete veelgi 

üksikasjalikumat käsitlemist. 

 
2.2.1 Juhis 2.1: veeohutuskavad 

 

Juhis 2.1 – Joogivee tarneahela kõikide komponentide jaoks on olemas 

veeohutuskavad. 

 

Juhise 2.1 indikaatorid 

1. Koostatud ja rakendatud on lennujaama joogiveeallika veeohutuskava. 

2. Koostatud ja rakendatud on lennujaama veeohutuskava. 

3. Koostatud ja rakendatud on veevõtukoha veeohutuskava. 

4. Koostatud ja rakendatud on õhusõiduki veeohutuskava. 

 

Märkused juhise 2.1 kohta 

Veeohutuskava on tõhus vahend joogiveevarustuse ohutuse järjekindlaks tagamiseks. 

Joogivee tarneahela iga komponendi (st joogiveeallikas, lennujaam, veevõtukoht või 
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õhusõiduk) eest vastutav üksus vastutab ka veeohutuskava vastava osa koostamise ja 

rakendamise eest. Iga komponendi üldised ülesanded ja kohustused on järgmised: 

 

 Joogivee käitleja (avalik-õiguslik või eraõiguslik isik). Joogivee käitleja ülesanne on 

tagada lennujaama ohutu ning piisava kvaliteedi ja kvantiteediga veevarustus. Joogivee 

käitleja kohustus on jälgida veesüsteemi, võttes veeproove ja esitades nende tulemused 

nõudmise korral lennujaama pädevale asutusele, teavitades lennujaama pädevat asutust 

proovide nõuetele mittevastavatest tulemustest või olukorrast, kus veevarustus on 

saastunud või võib saastuda, ja sellega seoses vajalikest meetmetest. 

 Lennujaama pädev asutus. Lennujaama pädeva asutuse ülesanne on säilitada tarnitud 

vee rikkumatus ning tagada lennujaama territooriumil ohutu vesi kõigile lennujaama 

ruumide/rajatiste kasutajatele, reisijatele, külastajatele, töötajatele ning vee vedajatele ja 

õhusõidukite veevõtukohtadele. Lennujaama pädeva asutuse kohustus on jälgida 

veesüsteemi, võttes veeproove ja teavitades proovide tulemustest nõudmise korral 

ametiasutusi ja asjaomaseid osapooli, teavitada joogivee käitlejat ja kõiki asjaomast vett 

tarbivaid osapooli proovide nõuetele mittevastavatest tulemustest ja sellega seoses 

vajalikest meetmetest. Mõnel juhul võib lennujaam olla nii joogivee käitleja kui ka 

puhastatud joogivee tarnija. 

 Vee vedajad (veevõtukoht). Vee vedaja ülesanne on viia vesi õhusõidukisse. Vee vedaja 

kohustus on säilitada ohutu veevarustus veevõtukohast õhusõidukini, hoida seadmed 

töökorras, jälgida veesüsteemi, võttes veeproove ja teavitades proovide tulemustest 

nõudmise korral asjaomaseid osapooli, teavitada õhusõiduki käitajat ja lennujaama 

vastavat asutust proovide nõuetele mittevastavatest tulemustest ja sellega seoses 

vajalikest meetmetest. 

 Õhusõiduki käitaja. Õhusõiduki käitaja ülesanne on tagada reisijatele ja meeskonnale 

ohutu veevarustus (joogiveeks, toidu valmistamiseks ja isikliku hügieeni tarbeks). 

Õhusõiduki käitaja kohustus on hoida õhusõiduki pardal olev(ad) veemahuti(d) puhtana ja 

vabana mikroobsest saastest, jälgida veesüsteemi, võttes veeproove, teavitada tulemustest 

asjaomaseid osapooli, teavitada pädevat asutust proovide nõuetele mittevastavatest 

tulemustest ja võtta parandusmeetmeid ning teavitada vajaduse korral meeskonda ja 

reisijaid proovide nõuetele mittevastavatest tulemustest. 

 

Lennujaama joogivee käitleja ja joogivee tarnija veeohutuskavad võivad olla üsna 

üksikasjalikud, arvestades rajatiste suurust ja keerukust, samas kui veevõtukoha ja õhusõiduki 

veeohutuskavad võivad olla pigem üldsõnalised. Veeohutuskava tuleb läbi vaadata ja kokku 

leppida riigi tervishoiuasutusega, et tagada tervise-eesmärkidele vastava kvaliteediga 

joogivee tarne. 

 

Veeohutuskava eesmärkide täitmiseks on vaja: 

 mõista konkreetset süsteemi ja selle võimet tarnida tervise-eesmärkidele vastavat 

joogivett; 

 selgitada välja võimalikud saasteallikad ja nende kontrollimise võimalused; 

 kinnitada kontrollimeetmed ohtude juhtimiseks (vt joonis 2.3 ohunäidete kohta); 

 rakendada veesüsteemi kontrollimeetmete järelevalve süsteem; 

 võtta õigeaegsed parandusmeetmed, et tagada järjepidevalt ohutu joogivee tarne; 

 kontrollida joogivee kvaliteeti, et tagada veeohutuskava nõuetekohane rakendamine ja 

vee kvaliteedi vastavus riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele nõuetele; 

 pakkuda asjakohast koolitust (vajaduse korral seoses arenduse, hindamise ja 

üldjuhtimisega) kõigile töötajatele, kes on seotud veeohutuskavas määratletud 
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veesüsteemi eri komponentide paigaldamise, hooldamise, käitamise ja järelevalvega ning 

tarneahelaga. 

 

Veeohutuskavade üldpõhimõtete kohta vt täpsemalt joogivee kvaliteedi suuniste jaotis 6.7 

(WHO, 2004) ja veeohutuskava koostamise käsiraamat (Water safety plan manual, WHO, 

2009). 

 
 

Joonis 2.3. Näited õhusõiduki joogiveevarustuse ja veevõtu etappidega seotud ohtudest 
 

1. Lennujaama veeallikas 

Lennujaamad peavad saama joogivee tarnijalt parima kvaliteediga vett. Lennujaamale 

kohaliku veevarustussüsteemi kaudu tarnitava vee seisund peab olema teada ja kontrollitud. 

Torustiku kaudu lennujaama tarnitav vesi peab pärinema hästi käitatud ja hooldatud 

süsteemist, mis vastab joogivee kvaliteedi suunistele või riigi standarditele ning mille üle 

teostab järelevalvet pädev asutus. Kui lennujaama tarnitav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi 

suunistele või riigi standarditele, peab lennujaam kvaliteedieesmärkide täitmiseks kasutama 

kas kvaliteetsemat allikat või vett puhastama. 

 

2. Lennujaam 

Lennujaama käitaja vastutab piisava koguse nõuetekohase kvaliteediga vee olemasolu 

tagamise eest. Lennujaam saab joogivee kas riiklikult/kohalikult või eraõiguslikult joogivee 

käitlejalt või on lennujaamas kasutatava joogivee käitlejaks lennujaama käitaja ise. Viimasel 

juhul on lennujaama käitaja tegevus ja vastutus peaaegu sama mis riiklikul joogivee käitlejal. 

Joogivesi edastatakse lennujaama joogiveetorustiku kaudu veekambritesse, paakautodesse, 

veekärudesse, täitejaamadesse ja lennujaama hoonetesse. Joogivesi jõuab õhusõidukisse 

spetsiaalsete täitevoolikute kaudu, mis on ühendatud lennujaama veetorustikuga kas otseselt 

või paakautode ja veekärude kaudu. 

 

 
 
 
 
 
 

• Nõudeid eiravalt 
hooldatud veekambrid, 
veekärud, paakautod ja 
voolikud 

Lennujaam 

Tualettruumi 
valamu 

 
 

Köögi valamu / 
kohvimasin 

Joogiveeallikas 

Paakauto 
Joogives

i 

Lend järgmisse 
lennujaama 

Veekamber 

Õhusõiduki veesüsteem 

Veevõtu-

kohad 

Tarnitud vesi on saastunud 

• Rike vee puhastamisel 

• Joogiveetorustik on saastunud 
(nt toru purunemine, torude 
ühenduskoht, mis loob võimaluse 
tagasivooluks) 

• Ristsaastumine, 
mis tuleneb 
nõudeid eiravast 
käitlemisest 

• Õhusõiduki pardale olev vesi on 
saastunud 

• Tagasivoolutakisti rike 

• Vee kvaliteet langeb / moodustub biokile 

• Nõudeid eiravalt projekteeritud süsteem 
võimaldab saastumist 

• Ühenduskoht, mis loob 
võimaluse tagasivooluks 

• Veetorustiku purunemine 

võimaldab saastumist 

Taastäidetav 

mahuti 

• Pindade ristsaastumine, mis tuleneb kontaktist kätega, 

pritsmetest, puhastuslappidest, aerosoolidest 
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Nõudeid eiravalt käideldud joogivesi võib olla nakkushaiguste edasikandumistee 

lennujaamades, nagu ta on seda ka kohaliku veevarustussüsteemi puhul. Suurema osa 

kohaliku veevarustussüsteemi kaudu levinud haiguste puhul asulapiirkondades on tegemist 

olnud vee saastumisega inimeste või loomade väljaheidetest pärinevate patogeenidega; 

saastunud vesi võib olla pärit tarneallikast või on saaste joogiveesüsteemi sattunud 

ühenduskoha kaudu. Õhusõiduki veesüsteem on suletud süsteem ning pärast vee pardalevõttu 

ei tohiks nõuetekohaselt projekteeritud süsteemi puhul saastumist toimuda. Teine oluline 

saastumisvõimalus lennujaamas on veevõtuprotseduur, mille käigus jõuab vesi lennujaama 

veetorustikust õhusõidukisse. 

 

Teine vee kaudu levivate haiguste võimalik põhjustaja on ristsaaste lennujaama 

veetorustikus. Lennujaamad peavad tagama, et lennujaama vesi on joogikõlblik. Selleks tuleb 

jälgida meetmete toimivust ning rakendada rangeid ristsaaste vältimise programme vee 

laadimise, jaotamise ja puhastamise ajal (nt peab olemas olema ühenduskohtade ja 

tagasivoolu vältimise programm). 

 

Lisaks korrapärasele veekvaliteedi mõõtmisele tuleb aeg-ajalt teha sisekontrolli või 

inspekteerimisi; need võivad oma keerukuse poolest erineda veevõtukohtades või 

õhusõidukites tehtavast kontrollist. Juhuks, kui ilmneb vee saastumine või on põhjust 

kahtlustada nõudeid eiravat käitlemist, peab olema kehtestatud ja rakendatud 

parandusmeetmed või -protseduurid. Oluline on nimetatud teabe edastamine riigi 

tervishoiuasutusele ja muudele asjaomastele osapooltele, näiteks lennujaamas viibivatele 

isikutele või töötajatele, kes vastutavad veevõtukohtade eest. 

 

Näide lennujaama veeohutuskavast on esitatud A lisas. 

 

3. Veevõtukoht 

Veevõtukohad, mis ühendavad lennujaama veeallikat õhusõiduki pardal oleva mahutiga, ja 

jaotussüsteem kätkevad märkimisväärseid võimalusi vee saastumiseks. Veevõtuks 

kasutatavad seadmed hõlmavad muu hulgas järgmisi võimalusi: torud, voolikud, 

joogiveekambrid, tünnid, paagid, täitejaamad, taastäidetavad termosed või kanistrid ning 

hüdrandid (sh kraanid/segistid). Asjaomased seadmed peavad olema valmistatud sobivast 

materjalist (nt korrosioonikindlad materjalid), asjaomaseks kasutuseks sertifitseeritud, 

nõuetekohaselt projekteeritud, käitatud, tähistatud ja hooldatud ning neid ei tohi kasutada mis 

tahes muuks otstarbeks, mis võiks rikkuda joogivee kvaliteeti. Iga seadme kasutamise 

eeldused ja tootja spetsifikatsioonid peavad olema valideeritud, et tagada seadme tõhusus. 

 

Joogivett tuleb võtta ainult pädeva asutuse heakskiidetud veevõtukohtadest. Tagasivoolu 

vältimiseks peab torude läbilaskevõime olema selline, et kogu aeg on tagatud positiivne rõhk. 

Joogiveesüsteemi ja muude torustike vahel ei tohi olla mitte mingisuguseid ühendusi. 

Saastunud vee tagasivoolu joogiveesüsteemi tuleb vältida torustiku nõuetekohase 

paigaldusega, tagasivoolutakistitega ja toruliitmikega. Õhusõiduki joogivett või 

toiduvalmistamiseks kasutatavat vett ei tohi võtta tualettruumidest, kätepesuruumidest või 

muudest kohtadest, kus on või võib tekkida saastumise oht. 

 

Eelistatavad on sambakujulised või seinahüdrandid; vajaduse korral sobivad ka maapinna 

tasandil asuvad hüdrandid. Kui joogivee laadimiseks õhusõidukisse kasutatakse voolikuid, 

peab hüdrandi väljund (liitmik) olema selline, mis võimaldab vooliku kiiret kinni-/ 

lahtiühendamist. Kui voolik on hüdrandi väljundiga püsivalt ühendatud, on lubatav 

keermesliide. Hüdrantide väljundid peavad olema suunatud allapoole või olema kõvera 
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otsaga; maapinna tasandil oleva hüdrandi puhul võib väljund olla horisontaalne. Kui hüdrant 

asub maapinna tasandil või süvendis, tuleb veevõtukoha ehitamisel võtta ennetavad meetmed, 

mis tagavad hüdrandi ala või süvendi dreenimise üleujutuse vältimiseks. Uutel 

teenindusaladel ei soovitata tühjendusavaga hüdrante. Voolikute sisepind peab olema sile ja 

pragudeta ning neid tuleb korrapäraselt kontrollida. Voolikud peavad vastu pidama 

intensiivsele kasutusele. Vooliku otsik peab olema selline, mis võimaldab selle tihedalt liita 

õhusõiduki täitesüsteemiga; otsik peab olema erineva suurusega õhusõiduki heitveesüsteemi 

mis tahes ühendusdetailidest. Kõik voolikuliitmikud peavad võimaldama kiiret kinni-/ 

lahtiühendamist, välja arvatud juhul, kui voolik on püsivalt kinnitatud veekäru või hüdrandi 

külge. Vooliku otsikud ei või puudutada maad ega muid maapinnal asuvaid saasteallikaid (nt 

lombid). Voolikukaitsesüsteeme on mitut tüüpi. Olemas peavad olema nõuetekohaselt 

hooldatud voolikukaitse, ketasklapid, kuulklapid või muud seadised, mis kaitsevad vooliku 

otsikut saastumise eest. Vooliku toiteklapp ei tohi asuda ketasklapi või kaitseseadise 

otsikupoolses otsas. Voolikut tuleb hoida eemal heitvee käitlemise seadmetest, spetsiaalsetel 

poolidel või kambrites, mida ei kasutata ühelgi muul eesmärgil. Otsikud, liitmikud ja 

ühendused tuleb katta, et vältida saastumist. Voolik tuleb enne kasutamist läbi pesta ja seda 

tuleb korrapäraselt puhastada; kui maapealse teeninduse ajal on täheldatud mis tahes 

saastumist, tuleb voolik puhastada kohe. Välja tuleb töötada veevõtuprotseduur, mis tagab, et 

kokkupuuted maa- või muu saastunud pinnaga on välistatud. 

 

Mahutid tuleb projekteerida nii, et neid saab desinfitseerida ja loputada; nende 

tühjendussüsteem peab võimaldama mahuti täielikku tühjendamist. Mahutid tuleb tähistada 

kirjaga „AINULT JOOGIVESI” („DRINKING WATER ONLY“). Mahuti sisend ja väljund 

peavad olema suunatud allapoole või olema kõvera otsaga ja neil peab olema saastumise 

vältimiseks ketiga korgid või sulgurid. Sisend ja väljund peavad olema varustatud liitmikega, 

mis võimaldavad vooliku kiiret ja hõlpsat kinni-/lahtiühendamist. Kui voolikut 

transporditakse veekärul, peab seal olema hoiukoht, mis takistab vooliku saastumist. 

 

Joogivesi, mida tarnitakse taastäidetavate termoste või kanistritega lennujaama veevõtukohast 

õhusõiduki veemahutisse ja jaotussüsteemi, peab vastama asjakohastele rahvusvahelistele 

standarditele. Sellisel juhul peab mahutite täitmise ala olema mõeldud ainult selleks 

otstarbeks; see peab olema puhas toiduvalmistamise jäätmetest ja kõrvalsaadustest, 

olmejäätmetest ja puhastusvahenditest ning ehitatud ja hooldatud vastavalt sanitaar-

meditsiinilistele eeskirjadele. 

 

Veevõtukohas vett käitlevate töötajate isiklik hügieen peab olema laitmatu ning 

joogiveevõtuga seotud ülesanded peavad olema eraldiseisvad ja selgelt lahutatud heitvee 

käitlemisest, et vältida ristsaastet. Mitte ühelgi juhul ei tohi samadele töötajatele korraga anda 

heitvee käitlemise ja joogiveevõtuga seotud ülesandeid. Muud lahendust vajavad küsimused 

hõlmavad sellise veevõtuprotseduuri väljatöötamist, mis tagaks, et voolikute otsikud ei 

puudutaks maad ega muid saastunud pindasid ning et paakautosid ega veekärusid ei pargitaks 

heitvee käitlemise seadmete vahetusse lähedusse. 

 

Eespool esitatud seadmete ja protseduuride loetelu ei ole ammendav. Veevõtuseadmete ja 

-protsesside mitmekesisuse tõttu on oluline, et veeohutuskavas arvestataks konkreetse 

protsessi olemusega vastavalt süsteemi ja õhusõiduki liigi kohta tehtud ohu- ja riskianalüüsi 

tulemustele; vajaduse korral tuleb välja töötada standardne töökord (nt vooliku kinni-/ 

lahtiühendamine veevõtukoha ja õhusõiduki vahel). Lisaks korrapärasele veekvaliteedi 

mõõtmisele tuleb aeg-ajalt teha sisekontrolli või inspekteerimisi; need võivad oma keerukuse 

poolest erineda lennujaamas või õhusõidukites tehtavast kontrollist. Juhuks, kui ilmneb vee 
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saastumine või on põhjust kahtlustada nõudeid eiravat käitlemist, peab olema kehtestatud ja 

rakendatud parandusmeetmed või -protseduurid. Oluline on nimetatud teabe edastamine riigi 

tervishoiuasutusele ja muudele asjaomastele osapooltele, näiteks õhusõiduki eest 

vastutavatele isikutele (USFDA, 1995). 

 

Näide veevõtukoha veeohutuskavast on esitatud B lisas. 

 

4. Õhusõiduk 

Kui lennujaama ja veevõtukoha veeohutuskava on koostatud ja rakendatud nõuetekohaselt, 

peaks õhusõidukisse tarnitud vesi olema vastuvõetava kvaliteediga. Kui õhusõidukisse 

tarnitud vesi ei vasta joogivee kvaliteedi suunistele ega riiklikele nõuetele, peab õhusõiduki 

käitaja võtma meetmed, et tagada pardal oleva vee ohutus. Need meetmed võivad hõlmata 

näiteks otsust mitte laadida vett sellelt lennuväljalt või hankida vett muust allikast, näiteks 

lepingupartnerilt. 

 

Õhusõiduki veesüsteem hõlmab vee teenindusluuki, õhusõiduki veemahuti täiteava ja kõiki 

veepaake, taastäidetavaid mahuteid/termoseid, torusid, puhastusseadmeid ja toruliitmikke, 

mille kaudu jõuab vesi õhusõiduki reisijateni või meeskonnani. Nüüdisaegsetes õhusõidukites 

hoitakse vett tavaliselt sisseehitatud mahutites. Need tuleb ehitada keevisõmblusega 

roostevabast terasest või klaaskiuga sarrustatud plastist. Need toidavad veega kas surve või 

raskusjõu abil kõiki õhusõidukis asuvaid väljundeid (nt kätepesuvalamud, köögikraanid, 

joogiveekraanid ja veekeetjad). Mahutid tuleb projekteerida nii, et need oleksid täielikult 

tühjendatavad. Kui õhusõidukil on ainult üks veemahuti või kui mitu mahutit asuvad kõrvuti, 

peab sellel/neil olema üks täite-/ülevooluava; kui aga mahuteid on mitu ja need asuvad 

õhusõiduki eri osades, on igal mahutil oma täiteava. Igal juhul peavad täiteavad olema eraldi 

tualeti teenindusluugist, et vältida ristsaastumist. Joogivee võtmise kohad peavad asuma 

väljaspool tualettruume. Võimaluse korral peaks vett automaatjahutitega jahutama. Kõik 

veesüsteemi komponendid peavad olema korrosioonikindlad ja sobima hüperkloreeritud vee 

jaoks. Mõnes õhusõidukis kasutatakse kraanidel söefiltreid, et vee parema maitse huvides 

neutraliseerida joogivees sisalduvat kloori. Mõnikord viidatakse sellisele filtrile ekslikult kui 

veepuhastusfiltrile. Ilma korrapärase hoolduseta võivad need filtrikassetid levitada baktereid 

või isegi laguneda. Kui kloor on veest eemaldatud, ei ole vesi kaitstud filtrist allpool 

lisanduvate bakterite eest ning suureneda võib ka heterotroofsete bakterite arv. Seepärast 

tuleb sellised filtrid paigaldada iga veeväljundi juurde. Soovi korral on ka olemas kohapeal 

kasutatavad veepuhastusvahendid, millega saab eemaldada, inaktiveerida või hävitada 

joogivees sisalduvaid mikroorganisme. Selliseid vahendeid tuleb hoolikalt testida ja valida, et 

veenduda nende sobivuses ja toimivuses. Kohapeal kasutatavad vahendid ei ole mõeldud 

asendama tarnitava vee desinfitseerimist, kuid on kasutatavad vajaduse korral täiendava 

ohutusmeetmena. 

 

Mõnes õhusõidukis hoitakse joogivett taastäidetavates termostes või kanistrites või 

kasutatakse sisseehitatud veemahutile lisaks ka veepudeleid. Selline tegevus ei ole eelkõige 

joogivee puhul soovitatav, sest kergesti saastuvaid pudeleid laaditakse maha igas 

lennujaamas ja neid ei pruugita taastäitmisel nõuetekohaselt desinfitseerida. Kui kasutatakse 

taastäidetavaid termoseid või kanistreid, peavad õhusõiduki pardal oleva veemahuti ja 

jaotussüsteemi osana kasutatavate termoste/kanistrite tarnijad vastama asjakohastele 

rahvusvahelistele standarditele. Õhusõiduki pardal olevat joogivee jaotussüsteemi, mis 

hõlmab taastäidetavaid termoseid või kanistreid, tuleb hooldada vastavalt tootja juhistele ja 

pudelite heakskiidetud vahetus-/puhastusprotseduuridele. 

 

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/igs/icsf.html
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Iga seadme nõuetekohase kasutamise eeldused ja tootja spetsifikatsioonid peavad olema 

valideeritud, et tagada seadme tõhusus. Lisaks korrapärasele veekvaliteedi mõõtmisele tuleb 

aeg-ajalt teha sisekontrolli või inspekteerimisi; need võivad oma keerukuse poolest erineda 

lennujaamas või veevõtukohtades tehtavast kontrollist. Juhuks, kui ilmneb vee saastumine või 

on põhjust kahtlustada nõudeid eiravat käitlemist, peab olema kehtestatud ja rakendatud 

parandusmeetmed või -protseduurid. Oluline on nimetatud teabe edastamine riigi 

tervishoiuasutusele ja muudele asjaomastele osapooltele, näiteks reisijatele ja õhusõiduki 

meeskonnale (USFDA, 1995). 

 

Näide õhusõiduki veeohutuskavast on esitatud C lisas. 

 
2.2.2 Juhis 2.2: joogivee kvaliteedinõuded 

 

Juhis 2.2 – Õhusõiduki pardal olev inimkasutuseks mõeldud vesi vastab joogivee 

kvaliteedi suunistele või riigi standarditele, olenevalt sellest, kummad on rangemad. 

 

Juhise 2.2 indikaatorid 

1. E. coli või termotolerantsete coli-laadsete bakterite sisaldus mis tahes 100 ml proovis on 

allpool avastamispiiri. 

2. Lennujaamast, veevõtukohast ja õhusõidukist võetud veeproovides on tuvastatavad 

desinfitseerimisainete jäägid. 

3. Kõigi veeproovide keemilised kvaliteedinäitajad (nii akuutsed kui ka korduva lühiajalise 

kokkupuute kumuleeruvad näitajad) vastavad joogivee kvaliteedi suunistele või riigi 

standarditele. 

4. Iga konkreetse veetüübi puhul jälgitakse temperatuuri, pH-taseme, ioonkoostise ja 

aluselisuse vastavust ettenähtud piirmäärale, et vähendada söövitavust ning selliste 

metallide nagu vase, plii ja raua võimalikku leostumist. 

5. Jälgitakse vee hägusust; hägususe suurenemist uuritakse, et välistada vee puhastamise 

järgne saastumine. 

6. Joogiveel ei ole soovimatut maitset, värvi ega lõhna. 

7. Kõigis lennujaama ja õhusõiduki kätepesukohtades on jooksev, külm ja kuum (või soe) 

joogivesi. Joogiveekraanidest tulev vesi on kas toatemperatuuril või külmem. Vee 

temperatuur vastab kasutuseesmärgile ja see pole nii tuline, et võiks panna inimesi 

loobuma seda kasutamast või põhjustada õnnetusi. Vee surve vastab kasutuseesmärgile. 

 

Märkused juhise 2.2 kohta 

Õhusõiduki pardal olev joomiseks, toiduvalmistamiseks või muuks inimkasutuseks mõeldud 

vesi peab olema joogivesi ja vastama joogivee kvaliteedi suunistele või riigi standarditele, 

olenevalt sellest, kummad on rangemad. Õhusõiduki pardal oleva vee suhtes kohaldatavad 

konkreetsed nõuded on esitatud juhises 2.2. Kui lennujaama, veevõtukoha või õhusõiduki 

vesi ei vasta joogivee kvaliteedi suunistele või riiklikele nõuetele, peab asjaomane pädev 

üksus võtma meetmed, mis tagavad õhusõiduki pardale võetud vee ohutuse. Need meetmed 

võivad hõlmata näiteks vee puhastamist, otsust mitte laadida vett sellelt lennuväljalt ja/või 

hankida vett muust allikast, näiteks lepingupartnerilt. 

 

Üksikasjalikumaid juhiseid vt joogivee kvaliteedi suunistest (WHO, 2004). 

1. E. coli ja termotolerantsed (fekaalsed) coli-laadsed bakterid 

Kõige suurem joogiveega seonduv oht on inimväljaheidetest pärinev mikroobne saaste. 

Escherichia coli või termotolerantsed (fekaalsed) coli-laadsed bakterid on indikaatorid 

http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/igs/icsf.html
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võimalikust saastumisest inimväljaheidetest pärinevate patogeenidega. Kõik coli-laadsed 

bakterid ei ole tingimata fekaalse saastumise näitajad, kuid võivad viidata üldise puhtuse 

puudumisele. Escherichia coli ja termotolerantsete (fekaalsete) coli-laadsete bakterite 

sisaldust tuleb mõõta üldiselt heaks kiidetud analüüsitehnika abil. 

 

Mõnel juhul võib lähtevee saastumine tähendada tõvestavate algloomade võimalikku 

olemasolu (nt Cryptosporidium või viirused), mida E. coli või termotolerantsete coli-laadsete 

bakterite sisalduse kaudu tuvastada hästi ei saa ja mille puhul on vaja vee põhjalikumat 

puhastamist. Veeohutuskavast tehtud järelduste põhjal võib olla vaja teha lisakontrolli ja 

mõõtmisi. 

 

Joogiks või toidu valmistamiseks kasutatava vee kuumutamine annab pastöriseerimise 

tulemusel lisakaitse, kui vett kuumutada piisava aja jooksul piisava temperatuurini. Mõned 

organismid, näiteks teatavad viirused, on vastupidavamad ja nende inaktiveerimise aja- ja 

temperaturikriteeriumid on rangemad; vett tuleb nende hävitamiseks puhastada. 

 

2. Desinfitseerimisainete jäägid 

Desinfitseerimisainete mõõdetavad jäägid kasutuskohast võetavas veeproovis annavad 

väärtuslikku teavet selle kohta, et vesi on kasutuseesmärki silmas pidades mikrobioloogiliselt 

ohutu. Esiteks tõendab see, et vett on desinfitseeritud; teiseks osutab see vee transpordil ja 

ladustamisel kasutatud kaitsemeetmetele ja bakterite paljunemist vältivatele meetmetele. 

Kõige tavalisem kasutatav desinfitseerimisaine on kloor; sel juhul on vees jääkkloor kas vaba 

kloori, hüpokloriti või kloramiinina. 

 

Vähese hägususega vee desinfitseerimine klooriga sobiva aja jooksul ja sobival pH tasemel 

tõrjub baktereid ja viiruseid. Mõned algloomad on klooriga desinfitseerimise suhtes siiski 

resistentsed ja nende tõrjumiseks on vaja muid desinfitseerimisaineid või tõhusat filtreerimist. 

Algloomade leidumisel tuleb teha tõrjet lähtevee puhastamise abil (nt filtreerimise või UV-

seadmetega mõnede organismide puhul). Desinfitseerimisaine jääkide olemasolu veeproovis 

sõltub mitmest tingimusest: desinfitseerimisaine doos, desinfitseeritava vee algne seisund, 

kasutatava desinfitseerimisaine liik, temperatuur, desinfitseerimisaine kasutamisest 

möödunud aeg ja asjaolu, kas saastumine toimus enne või pärast desinfitseerimist. Nn vaba 

kloori jäägid on biotsiidsemad kui nn kombineeritud kloori jäägid, viimased on aga 

püsivamad ja pärsivad HPC kasvu. Vaba kloori jääkide puudumine veeproovis võib osutada 

ka puhastamisjärgsele saastumisele. Mõnikord kasutatakse ka muid desinfitseerimisaineid, nt 

kloordioksiidi; kõigil neil on nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Kloor on tõhus 

desinfitseerimisaine, kuid tema kõrge keemiline reaktiivsus tingib vähese püsivuse süsteemis. 

Kloramiin pole nii tõhus, kuid püsib vees pikema aja stabiilsena. Jääkkloori sisaldus 

veeproovis võib olla 0,2 mg/l kuni 5 mg/l. Kui kontsentratsioon on üle selle, suureneb 

tõenäosus seda maitsmismeele abil tuvastada. 

 

3. Akuutse mõjuga kemikaalid 

Kuna lennuki pardal olev vesi võib olla korduvalt lühiajalises kokkupuutes võimalike 

saasteallikatega, lisandub mikroobse saaste ohule ka akuutse mürgisusega kemikaalide 

probleem. Teatavate rahvastikurühmade jaoks kujutavad terviseohte mõned anorgaanilised 

ained, nagu nitraadid ja nitritid (mis võivad vette sattuda põllumajandusest, kanalisatsioonist 

või ristsaastumisest kanalisatsioonitorustikuga) ning vask (mis võib leostuda joogivette 

vasktorudest). Näiteks võib imikutel tekkida muude tegurite ning nitraatide ja nitrititega 

ajutise kokkupuute koosmõjul methemoglobineemia; lühiajaline kokkupuude vasega võib 

tekitada maoärritust (vt ka punkt 4). Samuti ei tohi tähelepanuta jätta ohtlike kemikaalidega 
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korduva lühiajalise kokkupuute võimalikku kumulatiivset mõju (nt sagedased lendajad või 

meeskonnaliikmed), sest sellel võib olla pikaajalisi tagajärgi. Õhusõiduki pardal olev 

joogivesi peab selliste kemikaalide osas vastama joogivee kvaliteedi suunistele või riigi 

standarditele, olenevalt sellest, kummad on rangemad. 

 

4. Korrosiooniga seotud saasteained 

Korrosioon torusüsteemides tuleneb vee stabiilsusest ning agressiivsusest pindade ja 

struktuuride suhtes, millega vesi transpordil ja hoidmisel kokku puutub. Metallid, nagu vask, 

plii ja raud, võivad teatavatest materjalidest vette leostuda ning anda veele halva maitse ja 

mõnikord põhjustada terviseohte. Liigne vask või raud võivad veele anda metallimaitse; vask 

võib põhjustada mao- ja sooleärritust; liigne plii võib põhjustada kognitiivseid häireid lastel, 

kes sellega pikaajaliselt intensiivselt kokku puutuvad. Joogivee kvaliteedi suunised annavad 

vase piirnormiks 2 mg/l; raud on maitsmisel tunda, kui selle sisaldus on üle 0,3 mg/l; plii 

piirnorm on 0,01 mg/l. Metallisisalduse jälgimise asemel või sellele lisaks võib sobiva 

tulemuse saamiseks kasutada korrosioonitõrjeprogrammi. Kõik materjalid, mida kasutatakse 

pindadel (voolikud, liitmikud, torud, paagid, seadmed, keevised), millega vesi tootmisel, 

transpordil või hoidmisel kokku puutub, peab pädev asutus (reguleeriv asutus või kolmas 

osapool) olema kokkupuuteks veega heaks kiitnud ja need peavad vastama asjaomastele 

standarditele. Tarnitud vesi ei tohiks selliseid pindu või seadmeid korrodeerida. 

Temperatuuri, pH-taseme, ioonkoostise ja aluselisuse näitajad peavad vastama iga konkreetse 

veetüübi puhul ette nähtud piirmääradele (vt WHO, 2004). 

 

5. Hägusus 

Hägusus (sogasus) on põhjustatud valguse hajumisest vees leiduvate aineosakeste tõttu. See 

ei pruugi siiski olla palja silmaga nähtav. Põhjavee hägusus ei ole tervise seisukohalt oluline, 

kui see tuleneb anorgaanilisest ainest. Ent seda võib põhjustada ka osakeste irdumine 

biokilest. Veepuhastusjaamast väljuva vee liigne hägusus osutab ebapiisavale filtreerimisele 

või ebapiisavale kontrollile koagulantide doseerimise ja sadestumise üle, samuti võib see 

kaudselt viidata filtreeritavate mikroorganismide ebapiisavale kõrvaldamisele. 

Desinfitseerimisained toimivad paremini vähese hägususega vees, sest mikroorganismid 

liituvad sageli pigem osakestega, mitte ei hõlju vees vabalt. Läbi torude liikumisel võib vee 

hägusus osakeste raputamise tõttu mõneti suureneda. Õhusõiduki pardal oleva vee hägususe 

suurenemine võib osutada, et veevõtu käigus on süsteemi sisenenud võõrmaterjali. Joogivee 

kvaliteedi suunistes ei ole ette nähtud tervist ohustava hägususe piirnorme, kuid tõhusa 

desinfitseerimise näitajana on soovitatud nefelomeetrilist hägususühikut 0,1 (WHO, 2004). 

See väärtus kehtib siiski veepuhastusjaamast väljuvale, mitte jaotusvõrgust väljuvale veele. 

 

6. Organoleptilised näitajad (lõhn/värvus/maitse) 

Organoleptilised näitajad, nagu vee ebameeldiv maitse, värvus või lõhn, mis ilmneb pärast 

vee puhastamist, võivad osutada korrosioonile või ristsaastumisele, ühenduskohtadele, 

veevõtu käigus võõrainetega saastumisele või õhusõiduki pardal oleva veesüsteemi kehvale 

olukorrale. Need viitavad vajadusele leida põhjus ning võtta parandusmeetmeid, et 

õhusõiduki pardal olev vesi oleks joogikõlblik ja vastuvõetava maitsega. 

 

7. Temperatuur 

Külm vesi on tavaliselt parema maitsega kui soe vesi; temperatuur mõjutab vee muid 

anorgaanilisi koostisaineid, mis võivad vee maitset mõjutada. Kõrgem veetemperatuur 

soodustab mikroorganismide kasvamist ja võib suurendada maitse-, lõhna-, värvuse ja 

korrosiooni probleeme (WHO, 2004) (vt ka punkt 4). 
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2.2.3 Juhis 2.3: seire 

 

Juhis 2.3 – Vee oluliste kvaliteedinäitajate üle tehakse seiret. 

 

Juhise 2.3 indikaatorid 

1. Lennujaama kõikide veekraanide üle tehakse proovivõtukohtades seiret, et tagada 

lennujaamas teenindatavatele isikutele ohutu joogivesi. Soovituslikud näitajad, mida tuleb 

jälgida veevõtukoha sisendis, on järgmised: E. coli või termotolerantsed (fekaalsed) coli-

laadsed bakterid, desinfitseerimisainete jäägid, akuutse mõjuga kemikaalid, korrosiooniga 

seotud saasteained, hägusus ja organoleptilised näitajad. 

2. Veevõtukoha seire tagab, et õhusõiduki pardale võetud vesi on ohutu. Soovituslikud 

näitajad, mida tuleb jälgida õhusõiduki sisendis (sh tünnid, paakautod, veekärud, 

voolikud, taastäidetavad mahutid), on järgmised: E. coli või termotolerantsed (fekaalsed) 

coli-laadsed bakterid, desinfitseerimisainete jäägid ja vajaduse korral hägusus. 

3. Õhusõiduki veekraanide üle tehakse proovivõtukohtades seiret, et tagada õhusõidukis 

viibivatele isikutele ohutu joogivesi. Soovitavalt jälgitakse E. coli või termotolerantsete 

(fekaalsete) coli-laadsete bakterite sisaldust kõigi representatiivsete kraanide puhul (s.t 

köögis, tualettruumis, joogiveekraanide juures). Seire toimub iga suure hoolduskontrolli 

ajal, lisaks toimub regulaarne E. coli pisteline kontroll töö käigus. Kaebused 

organoleptiliste näitajate kohta (lõhn, värvus, maitse) käivitavad vee kvaliteedi edasise 

uurimise ja võivad osutada vajadusele jälgida hägusust. Täiendavalt seiratavad näitajad 

hõlmavad akuutse mõjuga kemikaale ja korrosiooniga seotud saasteaineid. 

Desinfitseerimisainete jääke mõõdetakse pärast seda, kui õhusõidukit on desinfitseeritud 

ja loputatud. 

4. Kriitiliste näitajate seiret tehakse piisava sagedusega, et tagada vee ohutus. 

 

Märkused juhise 2.3 kohta 

Lisaks joogivee kvaliteedi suunistele või riigi standarditele, mida kohaldatakse joogivee 

tarneahela kõikide komponentide suhtes, tehakse ka järgmist: 

 

1. Seire lennujaamas 

Torustiku kaudu lennujaama tarnitavat vett peab saama jaotada ja tarbida ilma seda 

täiendavalt puhastamata, välja arvatud töötlemine, mis on vajalik vee kvaliteedi säilitamiseks 

jaotussüsteemis (nt täiendav desinfitseerimine, korrosioonivastaste kemikaalide lisamine). 

Kui lennujaama tarnitav vesi on saastunud, peab lennujaam võtma parandusmeetmeid ja 

teavitama võimalikult kiiresti õhusõidukisse vee tarnimise eest vastutavat osapoolt, et see 

saaks võtta leevendavaid meetmeid või takistada saastunud vee laadimist õhusõidukisse. 

Seiredokumendid tuleb selliste juhtumite hindamise ja edasise analüüsi jaoks alles hoida 

(andmete säilitamine). 

 

Escherichia coli või termotolerantsete coli-laadsete bakterite sisaldus mis tahes 100 ml 

proovis peab olema allpool avastamispiiri. Positiivne test võib olla indikaator võimalikust 

saastumisest inimväljaheidetest pärinevate patogeensete (peamiselt bakteriaalsete) 

mikroorganismidega. 

 

Desinfitseerimisainete mõõdetavate jääkide olemasolu annab kinnitust selle kohta, et vesi on 

kasutuseesmärki silmas pidades mikrobioloogiliselt ohutu. Desinfitseerimisainete jääkide 

olemasolu veeproovis sõltub mitmest tingimusest: desinfitseerimisaine doos, desinfitseeritava 

vee algne seisund, kasutatava desinfitseerimisaine liik, temperatuur, desinfitseerimisaine 
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kasutamisest möödunud aeg ja asjaolu, kas saastumine toimus enne või pärast 

desinfitseerimist. Desinfitseerimisainete jääkide puudumine proovis võib osutada ka 

puhastamisjärgsele saastumisele. 

 

Kui lennujaama jõudev vesi vastab eespool kirjeldatud standarditele, on peamine mure 

akuutse mõjuga kemikaalide puhul nitraadi/nitritiga saastumine, mille võib põhjustada 

ühenduskoht lennujaama vedelate jäätmete süsteemiga, ning vase leostumine. 

 

Korrosioon torusüsteemides tuleneb vee stabiilsusest ning agressiivsusest pindade ja 

struktuuride suhtes, millega vesi transpordil ja hoidmisel kokku puutub. Metallid, nagu vask, 

plii ja raud, võivad teatavatest materjalidest vette leostuda ning anda veele halva maitse ja 

mõnikord põhjustada terviseohte. 

 

Lennujaamas oleva vee hägususe suurenemine võib osutada, et veevõtu käigus on süsteemi 

sattunud mustus. 

 

Organoleptiliste näitajate (lõhn/värvus/maitse) tuvastamine võib osutada ühenduskohale 

vedelate jäätmete süsteemiga. 

 

2. Seire veetõtukohas 

Õhusõiduki jaoks mõeldud vesi, kaasa arvatud vesi tünnides, paakautodes, veekärudes, 

täitejaamades ja veekambrites, peab pärinema üksnes sellisest veeallikast ja 

veevarustussüsteemist, mille joogivee kvaliteet vastab joogivee kvaliteedi suunistes (WHO, 

2004) soovitatud standarditele, eelkõige seoses mikroobsete, keemiliste ja füüsikaliste 

nõuetega. Kui vesi veevõtukohas saastub, peab vee edastamise eest vastutav osapool 

teavitama võimalikult kiiresti lennuettevõtjat, et see saaks võtta leevendavaid meetmeid või 

takistada saastunud vee laadimist õhusõidukisse. Seiredokumendid tuleb selliste juhtumite 

hindamise ja edasise analüüsi jaoks alles hoida (andmete säilitamine). 

 

Escherichia coli või termotolerantsete coli-laadsete bakterite sisaldus mis tahes 100 ml 

proovis peab olema allpool avastamispiiri. Positiivne test võib olla indikaator võimalikust 

saastumisest inimväljaheidetest pärinevate patogeensete (peamiselt bakteriaalsete) 

mikroorganismidega. 

 

Desinfitseerimisainete mõõdetavate jääkide olemasolu aitab kaasa sellele, et vesi on 

kasutuseesmärki silmas pidades mikrobioloogiliselt ohutu. Desinfitseerimisainete jääkide 

olemasolu veeproovis sõltub mitmest tingimusest: desinfitseerimisaine doos, desinfitseeritava 

vee algne seisund, kasutatava desinfitseerimisaine liik, temperatuur, desinfitseerimisaine 

kasutamisest möödunud aeg ja asjaolu, kas järgnev saastumine toimus enne või pärast 

desinfitseerimist. Desinfitseerimisainete jääkide puudumine proovis võib osutada ka 

puhastamisjärgsele saastumisele. 

 

Õhusõiduki pardal oleva vee hägususe suurenemine võib osutada, et veevõtu käigus on 

süsteemi sattunud mustust. 
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3. Seire õhusõidukis 

Joogivett tuleb võtta ainult pädeva asutuse heakskiidetud veevõtukohtadest. Õhusõidukis 

oleva vee saastumise korral peab lennuettevõtja võimalikult kiiresti teavitama pardalolijaid ja 

võtma leevendavaid meetmeid või hankima vee muust allikast. Seiredokumendid tuleb 

selliste juhtumite hindamise ja edasise analüüsi jaoks alles hoida (andmete säilitamine). 

 

Escherichia coli või termotolerantsete coli-laadsete bakterite sisaldus mis tahes 100 ml 

proovis peab olema allpool avastamispiiri. Positiivne test võib olla indikaator võimalikust 

saastumisest inimväljaheidetest pärinevate patogeensete (peamiselt bakteriaalsete) 

mikroorganismidega. 

 

Organoleptiliste näitajate (lõhn/värvus/maitse) tuvastamine võib osutada ühenduskohale 

vedelate jäätmete süsteemiga. Mõnes õhusõidukis kasutatakse kraanidel söefiltreid, et vee 

parema maitse huvides neutraliseerida joogivees sisalduvat kloori. Mõnikord viidatakse 

sellisele filtrile ekslikult kui veepuhastusfiltrile. Ilma korrapärase hoolduseta võib suureneda 

heterotroofsete bakterite arv ning filtrikassetid võivad laguneda. Lisaks sellele kaotab kloori 

eemaldamine kaitse filtrist allpool lisanduvate bakterite eest. Kui filtreid kasutatakse, tuleb 

need paigaldada iga veeväljundi juurde. Kaebused organoleptiliste näitajate kohta võivad 

osutada vajadusele jälgida hägusust või heterotroofsete bakterite arvu ja/või võtta 

parandusmeetmeid. Õhusõiduki pardal oleva vee hägususe suurenemine võib osutada, et 

veevõtu käigus on süsteemi sattunud mustust. 

 

Peamine mure seoses õhusõiduki pardal olevas vees leiduvate akuutse mõjuga kemikaalide 

puhul on nitraadi/nitritiga saastumine, mille võib põhjustada ühenduskoht lennujaama 

vedelate jäätmete süsteemiga, ning vase leostumine jaotussüsteemis. Muud metallid, nagu plii 

ja raud, võivad teatavatest materjalidest vette leostuda ning anda veele halva maitse ja 

mõnikord põhjustada terviseohte. 

 

Desinfitseerimisainete jääke tuleb mõõta ka pärast seda, kui õhusõidukit on vastavalt 

õhusõiduki tootja spetsifikatsioonidele desinfitseeritud ja loputatud; mõõtmine tehakse 

testkomplektiga, mis on mõeldud desinfitseerimisainete jaoks ja mida kasutatakse vastavalt 

tootja spetsifikatsioonidele. Jääkkloori (kõige tavalisem kasutatav desinfitseerimisaine) 

sisaldus veeproovis võib olla 0,2 mg/l kuni 5 mg/l. Desinfitseerimisainete jääkide proovid 

võetakse köögi, joogiveekraani ja tualettruumi külmaveekraanist ning võimaluse korral enne 

filtrite paigaldamist. Tulemused tuleb dokumenteerida. Kui desinfitseerimisainete jääkide 

sisaldus on suurem kui 5 mg/l, tuleb loputamist korrata ning seejärel jääke uuesti mõõta ja 

tulemused dokumenteerida. Tuleb tähele panna, et tualettruumide vee seire võib tuvastada 

pigem ümbritsevatelt pindadelt kui veest tingitud saastuse. 

 

4. Seire sagedus 

Kõikide näitajate seire on vajalik selleks, et tagada vee ohutus, kuna igal veevõtuetapil tekib 

saastumise võimalus. Seiredokumendid tuleb selliste juhtumite hindamise ja edasise analüüsi 

jaoks alles hoida (andmete säilitamine). 

 

Teatud olukordades tuleb seire sagedust suurendada ajavahemikuks, mis on vajalik selleks, et 

määrata kindlaks asjakohased parandusmeetmed ja/või teha kindlaks, et mõõdetud näitajad 

on saavutanud uuesti ohutu taseme. Seire sagedust on vaja suurendada näiteks järgmiste 

olukordade puhul: E. coli või termotolerantsete (fekaalsete) coli-laadsete bakterite proovide 

tulemused on positiivsed, liigniiskuse tingimustes, vee kvaliteeti mõjutavate loodusõnnetuste 

ajal või pärast neid ning kohe pärast hooldustoiminguid, mis võivad mõjutada vee kvaliteeti. 
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Organoleptilisi näitajaid, nagu lõhn, värvus või maitse, mõõdetakse tavaliselt klientide 

kaebuste alusel, kuigi meeskond võib samuti neid näitajaid aeg-ajalt iseseisvalt kontrollida. 

Antud juhul on tegemist subjektiivsete näitajatega, kuna inimeste tundlikkus on erinev. 

 

Mõni riik võib nõuda täiendavat seiret näitajate üle, mis on rangemad kui WHO joogivee 

kvaliteedi suunistes soovitatud näitajaid, ning seda oma pädevuse raames tegevuslikel või 

regulatiivsetel põhjustel. Lennujaamad, vee vedajad ja õhusõidukite käitajad peavad 

kohalikult pädevalt asutuselt üle kontrollima, kas on vaja täiendavat seiret ja milliseid 

näitajaid pädev asutus nende pädevuse piires nõuab. Need tuleb lisada veeohutuskavasse. 

 
2.2.4 Juhis 2.4: parandusmeetmed 

 

Juhis 2.4 – Tagatakse asjakohased tõrjemeetmed, kui veeohutuskava ei rakendata 

nõuetekohaselt või kui tuvastatakse rahvatervise risk. 

 

Juhise 2.4 indikaatorid 

1. Uurimistoimingud ja tõrjemeetmed on kehtestatud ja dokumenteeritud. 

2. Uurimistoimingud ja tõrjemeetmed on rakendatud õigeaegselt. 

3. Tehtud on järelkontroll, millega tagatakse, et parandusmeetmed olid tõhusad ja vee 

kvaliteet ei tekita enam probleeme. 

 

Märkused juhise 2.4 kohta 

 

1. Protseduuride kehtestamine ja dokumenteerimine 

Uurimistoimingud ja tõrjemeetmed võivad olla lihtsad läbivaatamisdokumendid või hõlmata 

põhjalikumaid parandusmeetmeid. Parandusmeetmed peavad hõlmama kõikide selliste 

veevarustussüsteemi mehaaniliste, toimimis- või protseduurivigade parandamist, mille 

tulemusel on juhises esitatud väärtusi ületatud või kui kahtlustatakse nõudeid eiravat 

tegevust. Mehaaniliste vigade puhul peavad parandusmeetmed hõlmama seadmete 

hooldamist, ajakohastamist või remonti. Toimimisvigade puhul peavad meetmed hõlmama 

inventari ja seadmete muutmist. Protseduurivigade, nagu nõudeid eirav tegevus, puhul tuleb 

hinnata ja muuta standardset töökorda ja koolitusprogramme ning töötajad peavad läbima 

ümberõppe. Kõik sellised muudatused tuleb lisada vastavalt veeohutuskavasse. 

 

Kui on tõendeid saastuse kohta, tuleb viivitamata võtta asjakohased meetmed, et kõrvaldada 

sellise saastusega seotud rahvatervise risk. Asjakohaste meetmete hulka võivad kuuluda 

täiendav puhastamine või veevõtuks kasutatavate seadmete ja õhusõiduki veemahutite 

loputamine ja desinfitseerimine. 

 

Lisaks sellele võib olla vaja võtta hädaolukorra meetmeid, nagu näiteks vee hankimine 

muudest allikatest. Parandusmeetmete võtmise ajal on soovitatav suurendatud seire. 

 

2. Protseduuride rakendamine 

Uurimistoimingud ja tõrjemeetmed võivad olla lihtsad läbivaatamisdokumendid või hõlmata 

põhjalikumaid parandusmeetmeid. Kehtestada tuleb ka järelevalve, millega tagatakse, et 

parandusmeetmeid rakendatakse vastavalt kirjalikele protseduuridele ja piisavalt kiiresti, et 

vähendada reisijate, töötajate, külastajate jt kokkupuudet. Sellist järelevalvet võib teostada 
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joogivee tarneahela konkreetse lõigu eest vastutav osapool või sõltumatu osapool, nagu 

reguleeriv asutus. 

 

3. Protseduuride järelkontroll 

Järelkontrolli etapid peavad olema nõuetekohased, et anda kinnitus selle kohta, et vee 

kvaliteet on saavutanud uuesti ohutu taseme. Teostada tuleb vähemalt juhises 2.3 kirjeldatud 

seiret. 

 
2.2.5 Juhis 2.5: veekogus 

 

Juhis 2.5 – Joogivett on lennujaamas, veevõtukohtades ja õhusõiduki pardal piisavas 

koguses, piisava survega ja temperatuuril. 

 

Juhise 2.5 indikaatorid 

1. Lennujaama joogiveekogused on piisavad nõuetekohase surve tagamiseks kõikides 

kraanides, et vähendada saastumise võimalust. 

2. Veevõtukohtade joogiveekogused on piisavad nõuetekohase surve tagamiseks, et 

vähendada saastumise võimalust ja täiendada veevaru õhusõiduki pardal. 

3. Õhusõiduki pardal olevad joogiveekogused on piisavad, et rahuldada tarbimiseks, toidu 

valmistamiseks ja puhastamiseks vajaliku vee eeldatav vajadus (nt toidu 

ettevalmistamiseks, sanitaar- ja hügieeniotstarbeks) ning tagada nõuetekohane surve 

kõikides kraanides, et vähendada saastumise võimalust. 

 

Märkused juhise 2.5 kohta 

Õhusõiduki pardal kõikide kasutusotstarvete jaoks nõutava vee kogusega tuleks 

nõuetekohaselt arvestada tüüpilise reisilennuki konstrueerimisel. Joogiveetorustikus ja 

kõikides veevõtupunktides peab veekogus samuti olema piisav nõuetekohase veesurve 

tagamiseks, et vähendada saastumise võimalust. 

 

1. Veekogus lennujaamas 

Minimaalse surve saavutamiseks kasutatakse mitmesuguseid veepumpasid või õhusurvet; kui 

aga süsteemi surve on liiga suur, siis kasutatakse survealandusventiile. 

 

2. Veekogus veevõtukohtades 

Minimaalse surve saavutamiseks kasutatakse mitmesuguseid veepumpasid või õhusurvet; kui 

aga süsteemi surve on liiga suur, siis kasutatakse survealandusventiile. 

 

3. Veekogus õhusõiduki pardal 

Õhusõiduki pardal peab olema piisavalt vett, et õhusõiduki sanitaarsüsteemid toimiksid (nt 

vaakumiga töötava WC-poti loputussüsteem). Peale selle peavad toidu valmistamise 

seadmed, kohvimasinad, joogiveekraanid ja kätepesuvalamud saama kavandatud kasutuseks 

piisavas koguses ja piisava survega vett. Õhusõiduki veemahutid peavad olema nõuetekohase 

suurusega ja survestatud, et veesüsteem töötaks ja edastaks vett reisijatele ja meeskonnale, 

ning mahuteid tuleb täita eeldatava kasutuse jaoks piisavalt sageli. 
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Selleks, et õhusõiduki seadmed töötaksid, on vaja piisava survega vett. Mõne seadme jaoks 

on ette nähtud kindel miinimum- ja maksimumsurve. Minimaalse surve saavutamiseks 

kasutatakse mitmesuguseid veepumpasid või õhusurvet; kui aga süsteemi surve on liiga suur, 

siis kasutatakse survealandusventiile. 

 
2.2.6 Juhis 2.6: sõltumatu seire 

 

Juhis 2.6 – Joogivee ohutuse sõltumatut seiret teeb pädev asutus. 

 

Juhise 2.6 indikaatorid 

1. Pädev asutus on kehtestanud kontrolli- ja inspekteerimisprotseduurid. 

2. Veeohutuskava ja selle rakendamisega seotud dokumendid on läbi vaadatud ja selle kohta 

antakse tagasisidet. 

3. Sõltumatu pädev asutus reageerib teatatud juhtumitele, mis võivad inimeste tervist 

kahjustada. 

 

Märkused juhise 2.6 kohta 

Lennunduse vee kvaliteedi seire on pidev järelevalvetoiming, mille eesmärk on teha kindlaks 

ja hinnata võimalikke terviseriske seoses joogivee kasutamisega lennujaamas ja õhusõiduki 

pardal. Seire aitab kaitsta rahva tervist, edendades joogivee kvaliteedi, koguse, 

kättesaadavuse ja järjepidevuse parandamist. Käesolev eeskiri käsitleb üksnes kõnealuseid 

tegureid ega puuduta järelevalvet, mis on seotud haiguspuhangute või muude haigusjuhtumite 

seire või tõrjega (st rahvatervise järelevalve). 

 

Joogivee kvaliteedi seire tasemed on väga erinevad nagu ka majandusareng ja kogukonna 

veevarustus. Seiret tuleb järk-järgult arendada ja laiendada, kohandades seda kohalikule 

olukorrale ja majanduslikele vahenditele ning rakendades, konsolideerides ja arendades 

seireprogrammi aste-astmelt, kuni lõpuks saavutatakse soovitud tase. Veeohutuskava 

heakskiitmisel pannakse asjaomasele pädevale asutusele programmi järelevalve kohustus, 

mis hõlmab pistelist veeproovide võtmist ja veeohutuskava auditeerimist. 

 

Kuigi käesolev eeskiri käsitleb järelevalveasutuste tehtavat seiret, võib paljusid esitatud 

põhimõtteid kasutada ka joogivee käitleja, et tagada veeohutuskava tõhus rakendamine. 

 

1. Protseduuride kehtestamine 

Enamikul juhtudel tähendab järelevalve peamiselt lennujaama, veevõtukoha või 

lennuettevõtja veeohutuskavade kohast sanitaarkontrolli. Sanitaarkontroll on vahend, mille 

abil määratakse kindlaks veevarustustaristu olukord ja tehakse kindlaks tegelikud või 

võimalikud vead, ja seda peaks tegema korrapäraselt. 

 

Järelevalve tegijal peavad olema volitused teha sõltumatuid inspekteerimisi ja kontrollida 

veekäitleja teabe usaldusväärsust. See ei pea toimuma nii sageli kui pidev kontroll, mida teeb 

lennujaam/lennuettevõtja. 

 

Järelevalvet peavad tegema riigi tervishoiusasutuse selleks volitatud ja koolitatud ametnikud 

või kasutatakse selleks kvalifitseeritud sõltumatuid audiitoreid ja inspektoreid. 

 

Kehtestada tuleb inspektorite kvalifikatsiooni spetsifikatsioon ning inspektorid peavad läbima 

asjakohase koolituse, kaasa arvatud perioodiline täiendusõpe ja taassertifitseerimine. 
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Sõltumatud audiitorid ja inspektorid peavad vastama samadele nõuetele kui riigi 

tervishoiusasutuste töötajad. 

 

D lisas on esitatud näidisvorm, mida saavad kasutada kohapealset kontrolli tegevad 

inspektorid, kes hindavad lennuteenindusala või veevõtukoha sanitaarseisundit. Seda vormi 

saab kohandada vastavalt eri riikides ja lennujaamades kehtivatele konkreetsetele 

tingimustele ja olukorrale. 

 

2. Dokumentide läbivaatamine ja kava rakendamine 

Lennujaama valdaja, vee vedajad (veevõtukohad) ja lennuettevõtjad peavad esitama 

veeohutuskavad ning kõik veeohutuskavadega seotud dokumendid tuleb läbi vaadata. 

Veeohutuskavade sõltumatu läbivaatamine peab toimuma süsteemselt, mis põhineb 

veeohutuskavade komponentidel ning hõlmab dokumentide ja rakendamise välisauditit ning 

kriitiliste kontrollpunktide järelevalvet. 

 

Sõltumatu läbivaatamise mõned komponendid hõlmavad töötajate isikliku hügieeni 

kontrollimist (tõendades, et töötajad järgivad protseduure), seadmete ja keskkonnatingimuste 

inspekteerimise kontrollimist ja registreerimist, et tagada eriseadmete kasutamine ja hoidmine 

heas sanitaarseisundis, ning veeproovide võtmist kohapeal või laboris testimist. Kogu 

veevarustussüsteemi perioodiline mikrobioloogiline seire veeallikast õhusõiduki köögi ja 

tualettruumide kraanideni või joogiveekraanideni peab olema esmane prioriteet, kuna 

saastunud joogivees leiduvad patogeenid kujutavad tervisele tõsist riski. Veestandardite 

täitmise kontroll peab algama veeallika juures ja laienema kogu veejaotussüsteemile. Seiret 

tuleb teha kõikide veeallikate, jaotussüsteemi veevõtukohtade / kriitiliste punktide ja lõpp-

punkti suhtes. Kui see ei ole võimalik, tuleb seiret teha vähemalt lõpp-punktide suhtes, kuid 

peab olema võimalik teha kindlaks, millises punktis oli tulemus mitterahuldav. 

 

Protseduuride või kontrollsüsteemide inspekteerimine peab olema piisav, et anda kinnitus 

selle kohta, et joogivee tarneahela eest vastutavad osapooled suudavad rakendada õigeaegselt 

parandusmeetmeid. Tugiprogrammid tuleb läbi vaadata, et tagada ohutu veevarustuse jaoks 

vajalikud haldusmenetlused ja koolitus. 

 

Samuti tuleb läbi vaadata veekäitleja, lennujaama valdaja, vee vedajate (veevõtukohad), 

lennuettevõtjate ja avalikkuse vaheline riskist teatamise kord. Kehtestada tuleb 

teavitamissüsteem, mis ühendab kõiki veevarustuse ja veevõtu osapooli. 

 

3. Juhtumitele reageerimine 

Juhtumitele reageerimine võib hõlmata vastutava osapoole või osapoolte või sõltumatute 

inspektorite kirjalikke aruandeid, või mõjutatud isikute või nende esindajate kirjalikke või 

suulisi aruandeid. 

 

Pädev asutus peab juhtumite aruandeid uurima, küsitledes aruande koostajaid, vastutavaid 

osapooli ja teisi mõjutatud isikuid ning kontrollides sõltumatult vee kvaliteeti ja asjakohaseid 

näitajaid (hoolduse kontroll-lehed, koolitusandmed jm) kohapealsete inspekteerimiste ja 

muude vahendite abil. 

 

Pädev asutus peab vastutavate osapooltega kooskõlastama asjakohased parandusmeetmed 

(veeohutus-, haldus-, koolitus- ja hoolduskavade muudatused, võimalike mõjutatud isikute 

teavitamine jne) ja neile nõu andma ning tagama, et parandusmeetmete kava on tõhus ja seda 

rakendatakse ning et selle lõpuleviimist kontrollitakse. 
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3. RUUMIDE JA VAHENDITE PUHASTAMINE JA 
DESINFITSEERIMINE 

 
3.1 Taust 
 

Käesolev peatükk käsitleb puhastus- ja desinfitseerimisprotseduure nii lennujaamas kui ka 

õhusõidukis. 

 

Puhastamine tähendab eelkõige nähtava mustuse ja osakeste eelmaldamist; samas hõlmab 

puhastamine ja mõne puhastusvahendi kasutamine ühtlasi desinfitseerimist. Puhastamine 

toimub tavaliselt korrapärase ja sagedase tegevusena. Käesolevas peatükis viidatakse nähtava 

mustuse ja osakeste eemaldamisele kui puhastamisele, isegi kui samal ajal toimub 

desinfitseerimine. 

 

Desinfitseerimine tähendab konkreetsete meetmete võtmist selliste nakkustekitajate nagu 

viiruste ja bakterite kontrolli all hoidmiseks, inaktiveerimiseks või hävitamiseks. 

Desinfitseerimine toimub tavaliselt harva, korraliste hoolduskontrollide ajal või pärast 

rahvatervisealast sündmust, näiteks arvatava nakkusohuga reisija vedu. Desinfitseerimisele 

eelneb tavaliselt ohuala puhastamine ja käesolevas peatükis eeldab desinfitseerimine ka sellist 

puhastamist. 

 

2006. aastal veeti regulaarlendudel üle 2 miljardi reisija (ICAO, 2006). See asjaolu näitab, et 

äriline lennutransport võib olla tõhus kanal nakkushaiguste laiaks levimiseks pinnakontakti ja 

nakatunud inimestega kokkupuute kaudu. 

 

Nakkuse võimalikud edasikandumisteed õhusõiduki pardal jagunevad kolme liiki: 

1. hingamisteedest erituvate vedelikupiiskade või suspendeerunud osakeste (või mõlema) 

otsene sissehingamine; 

2. otsene kokkupuude väljaheidete, vere või muude kehavedelikega; 

3. kokkupuude hingamisteede sekreediga, väljaheidetega või kehavedelikega, mis on jäänud 

pindadele või kogunenud ventilatsioonisüsteemidesse (viimased ohustavad 

hooldusmeeskondi). 

 

Põhiline nakkusallikas kaasreisijatele on nakatunud isik ning nakatunud isiku lähedal 

viibimine on õhu kaudu leviva nakkuse oluline riskitegur. Kui nakatunud isik on ruumist 

lahkunud, on kõrvaldatud ka suurem piisknakkuse oht. Suspendeerunud osakeste viibeaeg 

võib olla pikem ning sõltub osakeste massist ja salongiõhu vahetumise kiirusest 

(ANSI/ASHRAE, 2008). 

 

Õhu kaudu nakatumise kõrval on oht, et haigustekitaja (patogeen) jääb lennujaama või 

õhusõiduki salongi pindadele nakkusallikana alles ka siis, kui nakatanud isik on lahkunud. 

Käesoleva peatüki juhised käsitlevad eelkõige nakkuse edasikandumise teist ja kolmandat 

liiki. Konkreetse reisija haiguse põhjust ei pruugita kohe teada ja see ei pruugi selguda ka 

mõne aja jooksul; paljudel juhtudel võib haigus jäädagi diagnoosimata. Seepärast on 

käesolevas juhises aluseks võetud üldise ettevaatlikkuse põhimõte, mille kohaselt peetakse 

kõiki hingamisteede sekreete, väljaheiteid, verd ja muid kehavedelikke potentsiaalselt 

nakkusohtlikuks. 

 

Mõnikord saadakse nakkushaigusest teada alles mitu (või rohkem) päeva pärast seda, kui 

nakatunud isik reisil viibis ja võis jätta lennujaama ja õhusõiduki pindadele patogeene. Oht 
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saastunud pindadega kokkupuute kaudu nakatumiseks sõltub patogeeni elujõulisusest, 

patogeenide arvust, sellest, kas pindu on korralikult puhastatud ja/või desinfitseeritud, kas 

patogeeniga oldi kontaktis ja kas see kandus edasi ning reisija vastuvõtlikkusest. Käte sage 

pesemine vähendab nakatumisohtu. Aja möödudes ja korrapäraste puhastustoimingute abil 

väheneb edasikanduvate patogeenide hulk isegi ilma spetsiaalsete 

desinfitseerimisprotseduurideta. 

 

Mõnel juhul on olemas epidemioloogiline teave selle kohta, kuidas tervishoiualaselt 

reageerida, kui lennu lähtekohas on haiguspuhang (nt 2003. aasta SARSi puhang). Sellistel 

juhtudel soovitavad tervishoiuspetsialistid konkreetse patogeeni jaoks asjakohaseid 

meetmeid. 

 

Et vähendada nakatunud isikult patogeenide edasikandumise riski õhusõidukis või 

lennujaamas asuvate pindade ja esemete kaudu teistele inimestele, peab õhusõiduki ja 

lennujaama käitajatel ning maapealse teeninduse korraldajatel olema kooskõlastatud kava 

selle kohta, kuidas tegutseda juhul, kui lennuväljale saabub nakatunud reisijat vedanud ohtlik 

õhusõiduk1 või nakkushaigust kandev isik. Õhusõiduki puhul peab sellises kavas olema 

arvesse võetud õhusõiduki salongi iseärasusi maapealsete ruumide ja vahenditega võrreldes. 

Lennujaama puhul tuleb kavas käsitleda olukorda, kus võimalikku saastust tuleb eemaldada 

suurest avalikust ruumist, näiteks terminalihoonest. Kavad peavad käsitlema ka võimalikke 

olukordi, kus õhusõiduk või lennujaam on saastunud nakkustekitajaga, mis ei kandu edasi 

inimeselt inimesele. Arvestades seda, et nakatunud isikut vedava õhusõiduki 

kindlakstegemine võib olla raske, tuleb keskenduda a) eeldusele, et õhusõidukisse võib aeg-

ajalt sattuda nakatunud reisijaid, mistõttu on seda vaja korrapäraselt ja sageli puhastada ja 

desinfitseerida, ning b) asjaolule, et teatavad sündmused (nt kellegi pidev köha pardal) võivad 

suurendada haiguse edasikandumise riski, mistõttu selliseid juhtumeid tuleb uurida selleks, et 

nakkushaiguse kahtluse korral võtta spetsiaalsed desinfitseerimismeetmed. 

 

Desinfitseerimisvahendid on enamasti oksüdeerijad ning õhusõiduki sisustuses on palju 

materjale, mida puhastus- ja desinfitseerimisvahendid võivad kahjustada. Õhusõiduki 

konstruktsioonis kasutatavad metallid võivad selliste vahenditega kokku puutudes 

korrodeeruda, ohutuse seisukohast olulised kaablid ja juhtmed kahjustuda ning sisustus 

kaotada oma tulekindlad omadused. Seepärast tuleb pöörata tähelepanu sobivate toodete 

valimisele ja viisile, kuidas neid õhusõidukis kasutatakse. Oluline on kaitsta puhastustöötajate 

tervist ja tagada tegevuse tõhusus; seetõttu tuleb tootja juhiseid hoolikalt järgida. 

 

Esmatähtis on tagada reisijate jaoks hügieeniline keskkond. Alad, kus toitu hoitakse, 

valmistatakse või serveeritakse, ning kõik pinnad, mida inimesed tavaliselt puudutavad, 

sealhulgas tualettruumid, peavad olema puhtad inimeste tervist kahjustavatest saasteainetest 

ka siis, kui ei ole tuvastatud haiguspuhangut. Eesmärk on vältida või vähendada haiguste 

edasikandumist. Hügieeniline keskkond minimeerib ka nakkustekitajaid kandvate näriliste 

infestatsiooni. 

 
3.1.1 Rahvusvahelised sanitaar-meditsiinilised eeskirjad (2005) 

IHR (2005) kohaselt peavad pädevad asutused mõistlikul määral tagama, et rahvusvahelistes 

lennujaamades ja õhusõidukis reisijate käsutuses olevad ruumid ja vahendid oleksid vabad 

nakkusallikatest ja saastest. Lisaks peab olema tagatud võime rakendada kontrollimeetmeid, 

                                                 
1 Ohtlik õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal on nakkusallikas või saastus ja mis seetõttu kujutab endast 

rahvatervise riski (vt IHR (2005) mõisted). Käesolev juhis ei käsitle olukordi, kus õhusõiduk on nakatatud 

kurjategijate poolt. 
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näiteks puhastamine ja desinfitseerimine pädeva asutuse järelevalve all, et vältida haiguse ja 

haigustekitajate levimist lennuväljal ja õhusõidukis. 

 

Kui on tõenditel põhinevat teavet rahvatervise riski, kaasa arvatud nakkusallika ja saaste 

kohta rahvusvahelisi lende tegeva õhusõiduki pardal, võidakse nõuda õhusõidukis sanitaar-

meditsiiniliste meetmete võtmist, näiteks desinfitseerimine, desinsektimine või 

dekontamineerimine, et riski ohjata ja haiguse levikut vältida (artikkel 27). 

 

Sanitaar-meditsiinilised meetmed „tuleb rakendada isikutele vigastusi ja võimalusel ka 

ebamugavusi tegemata või vältides keskkonna kahjustamist viisil, mis võiks mõjutada elanike 

tervist või kahjustada pagasit, lasti, konteinereid, veokeid, kaupu või postisaadetisi” (artikkel 

22) ning need tuleb „algatada ja lõpule viia viivitamata ning läbipaistvalt ja 

mittediskrimineerivalt” (artikkel 42). 

 
3.1.2 Puhastus- ja desinfitseerimiskavade eesmärk ja kriitilised aspektid 

Puhastus- ja desinfitseerimiskavade kriitilised aspektid hõlmavad graafikuid ja protseduure, 

mille alusel toimub õhusõiduki ja lennujaama õigeaegne, tõhus ja korrapärane puhastamine 

selleks määratud töötajate poolt; sündmusejärgseid desinfitseerimisprotseduure; tõhusaid 

puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, mis ei kahjusta õhusõiduki sisustuses kasutatud 

materjale; sobivaid isikukaitsevahendeid; määratud töötajate asjakohast koolitust. 

 

Puhastus- ja desinfitseerimiskavad on lennujaama ja õhusõiduki sanitaarse keskkonna 

tagamisel otsustava tähtsusega mitmel põhjusel; see omakorda tagab, et oht reisijatele on 

minimaalne. Lennujaama ja õhusõiduki korrapärase ja tõhusa puhastamise graafikutel ja 

protseduuridel (ja kõrgema riskiga alade puhul vajaduse korral desinfitseerimismeetmete 

võtmisel) on hügieenilise keskkonna säilitamisel oluline roll. Desinfitseerimisprotseduuride 

kättesaadavus pärast sündmust1 on samuti kriitilise tähtsusega, kuna kehavedelikud, näiteks 

respiratoorne sekreet, veri, okse ja väljaheited, võivad sisaldada nakkustekitajaid, mis võivad 

edasi kanduda, kui seda korralikult ei takistata. 
 

Õhusõiduki puhastamine ja desinfitseerimine nõuab erilist tähelepanu, kuivõrd kasutada tuleb 

vahendeid, mis ei korrodeeri ega kahjusta muul viisil õhusõiduki komponente. Sel põhjusel ei 

tohi õhusõiduki salongis teatavaid tõhusaid puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid kasutada. 

 

Puhastusmeeskondi2 tuleb piisavalt koolitada, et nad mõistaksid ja järgiksid protseduure, mis 

tagavad puhastus- ja desinfitseerimisvahendite tõhususe, kasutaksid asjakohaseid 

isikukaitsevahendeid, hoiaksid ära muude alade saastumise ning vähendaksid töötajate tervise 

ja tööohutusega seotud riske. 

 

Erinevalt korrapärasest protseduurist ei toimu sündmusejärgsed desinfitseerimised sageli ning 

nende nõuded on tõenäoliselt erinevad. Seetõttu on eriti oluline, et puhastusmeeskonna 

koolitusel käsitletaks selliseid sündmusest tingitud protseduure, sest need ei ole nii 

sisseharjunud kui korrapärased protseduurid. 

 

Nagu eespool märgitud, on pädevate asutuste ülesanne tagada, et rahvusvahelised 

lennujaamad ja õhusõidukid oleksid vabad nakkusallikatest ja saastest (artikli 22 lõike 1 

punktid a, b, c, d, e, g). Pädev asutus peab IHR (2005) järgimiseks tegema järelevalvet 

                                                 
1 „Sündmus” tähendab „haigusnähtude või haigustekke eelduste esinemist” (IHR (2005), artikkel 1). See võib 

hõlmata näiteks lennujaamas või lennuveol esineva nakkushaiguse juhtumi kahtlust.  
2 „Puhastusmeeskond” tähendab määratud töötajaid, kes võivad tegelda puhastamise ja/või desinfitseerimisega. 
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puhastus- ja desinfitseerimiskavade üle. IHR (2005) kohaselt on pädevad asutused kohustatud 

tegema sisenemispunktis järelevalvet teenuseosutajate üle, kes teenindavad reisijaid, pagasit, 

lasti, konteinereid, veokeid ja kaupu, korraldades vajadusel inspekteerimisi ja meditsiinilisi 

läbivaatusi. Nad vastutavad IHR (2005) kohaselt ka veokite ning pagasi, lasti, konteinerite ja 

kaupade desinfitseerimise, desinsektimise ja dekontamineerimise järelevalve eest. Samuti 

vastutavad nad saastunud vee või toidu, inimese või looma väljaheidete, heitvee ja muude 

saastunud esemete veokist eemaldamise ning ohutu kõrvaldamise järelevalve eest (artikli 22 

lõike 1 punktid c, e–f). Seoses ohualalt saabuvate veokitega (sh pagas, last ja kaubad) 

vastutavad pädevad asutused nende kontrollimise eest nii, et oleks tagatud nakkusallikate ja 

saaste puudumine (artikli 22 lõike 1 punkt a). 

 

3.2 Juhised 
 

Käesolev jaotis sisaldab kasutajale mõeldud teavet ja juhiseid, määrates kindlaks kohustused 

ja esitades näiteid riskiohjamise võimaluste kohta. Esitatakse kuus konkreetset juhist 

(olukord, mis tuleb saavutada ja säilitada), mida täiendavad indikaatorid (mõõdikud, millega 

mõõdetakse juhiste järgimist) ja märkused (nõuanded juhiste ja indikaatorite rakendamiseks, 

rõhutades kõige olulisemaid aspekte, mida tegevuse prioriteetide seadmisel tuleb järgida). 

 
3.2.1 Lennujaamad: korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine 
 
3.2.1.1 Juhis 3.1: lennujaama hea sanitaarne seisund 

 

Juhis 3.1 ‒ Lennujaam on alati heas sanitaarses seisundis. 

 

Juhise 3.1 indikaatorid 

1. Olemas on dokumenteeritud, katsetatud ja ajakohane korrapärase puhastamise kava, mis 

tagab, et kõik ruumid on korrapäraselt ja hügieeniliselt puhastatud. 

2. Olemas on lennujaama ruumide ja vahendite puhastamise töömahule ja keerukusele 

vastav arv koolitatud töötajaid. 

3. Töötajad kasutavad ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid: olemas on asjakohased 

kaitsevahendid ja teave (tööeeskirjad). 

4. Olemas on lennujaama ruumide ja vahendite puhastamise töömahule ja keerukusele 

vastavad puhastusvahendid ja -tarbed. 

5. Puhastusvahendid on nõuetekohaselt märgistatud ja neid hoitakse selleks määratud 

hoiukohas. 

 

Märkused juhise 3.1 kohta 

Korrapärase puhastamise puhul tuleb arvestada mitut aspekti. 

 

 Korrapärase puhastamise kavas tuleb arvesse võtta reisijate arvu (nt tippajad, rahvarohked 

alad), lennujaamas toimuva tegevuse keerukust (nt juuksurisalongid ja spaad, 

toitlustusettevõtted ja tualettruumid) ning töötajaid, kes kasutavad reisiterminali ja muid 

ruume ja vahendeid. 

 Lennujaama käitajad peavad olema valmis kohandama oma korrapärase puhastamise 

kava, kui tuvastatakse rahvatervise risk ja/või kui riigi tervishoiuasutus seda nõuab. 

 Korrapärase puhastamise kava tuleb rakendada pädeva asutuse poolt või selle järelevalve 

all. 
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 Rahvarohketel ajavahemikel tuleb kaaluda sagedasemat puhastamist, et vältida mustuse ja 

prahi liigset kogunemist, mis tuleneb lennujaama ruumide ja vahendite (eelkõige 

tualettruumide) suuremast kasutusest. 

 Ennetav puhastamine, sealhulgas desinfitseerimisvahendite kasutamine lennujaama 

teatavatel aladel võib olla vajalik, kui lennujaama asukohariigis või märkimisväärse osa 

lennujaama läbivate reisijate lähteriikides esineb probleemseid haigusi (nt noroviirus või 

koolera). 

 Korrapärase puhastamise kava peab käsitlema lennujaama konkreetsete aladega seotud 

eriaspekte. Vt juhiseid E lisas. 

 Korrapärase puhastamise kava tuleb aeg-ajalt läbi vaadata ja teha vajalikud muudatused. 

 
3.2.1.2 Juhis 3.2: lennujaama projekt ja ehitus 

 

Juhis 3.2 ‒ Lennujaam on projekteeritud ja ehitatud nii, et see võimaldab ruumide ja 

vahendite korralikku puhastamist ja desinfitseerimist. 

 

Juhise 3.2 indikaatorid 

1. Ruumid ja vahendid on projekteeritud ja ehitatud sobivatest materjalidest (nt veekindlad, 

siledad ja pragudeta), mida saab hõlpsasti puhastada ja kuhu putukad, närilised ja muud 

siirutajad ei saa varjuda. 

 

Märkused juhise 3.2 kohta 

Lennujaama projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada mitut aspekti. 

 

 Nõuetekohane projekt minimeerib koguneva prahi ja jäätmete hulka ning vähendab 

siirutajate ja nakkusallikate, nagu näriliste ja putukate eluvõimalusi. 

 Eelistatavad on ilma usteta kätepesuruumid, kus on automaatsed elektroonilise anduriga 

segistid, kuna need vähendavad kokkupuudet kätega/sõrmedega. 

 Paberrätikud käte kuivatamiseks vähendavad ristsaastumise ohtu, eriti kui nende 

jaotamine toimub elektroonilise anduri abil (kätekuivatid võivad kaasa aidata patogeenide 

levimisele). 
 
3.2.2 Lennujaamad: sündmusejärgne desinfitseerimine 

 
3.2.2.1 Juhis 3.3: sündmusejärgse desinfitseerimise protseduur lennujaamas 

 

Juhis 3.3 ‒ Kehtestatud sündmusejärgsed desinfitseerimisprotseduurid hoiavad ära 

haiguse ja saastuse levimise. 

 

Juhise 3.3 indikaatorid 

1. Standardne töökord on dokumenteeritud ja kasutusvalmis õigeaegseks sündmusejärgseks 

desinfitseerimiseks tehniliste nõuete kohaselt; see vaadatakse korrapäraselt läbi, kui 

tõhususe kohta on saabunud uusi tõendeid. 

2. Olemas on lennujaama ruumide ja vahendite ning sündmusejärgse 

puhastamise/desinfitseerimise töömahule ja keerukusele vastav arv koolitatud 

puhastustöötajaid. 
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3. Töötajad kasutavad ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid: olemas on asjakohased 

kaitsevahendid ja teave (tööeeskirjad). 

4. Olemas on lennujaama ruumide ja vahendite sündmusejärgse desinfitseerimise töömahule 

ja keerukuselevastavad vahendid ja -tarbed. 

5. Desinfitseerimisvahendid on nõuetekohaselt märgistatud ja neid hoitakse sündmusejärgse 

kasutamise otstarbel selleks määratud hoiukohas. 

 

Märkused juhise 3.3 kohta 

 

1. Standardne töökord 

Lamedate pindade (põrandad, lauad, valamud) desinfitseerimisprotseduur on järgmine: 

 Vajaduse korral piirake inimeste liikumist alal, juhatades nad sildi või eralduslindi abil 

eemale. 

 Pange kätte kaitsekindad. 

 Kasutage kaitseprille, kui on pritsmete oht. 

 Valmistage desinfitseeriv pesuvalgendilahus vastavalt toote kasutusjuhendile. 

 Avage bioohtlike jäätmete kott ja asetage see saastunud ala lähedale. Kui bioohtlike 

jäätmete kotti ei ole, tähistage tavaline jäätmekott sildiga „bioohtlik”. 

 Koristage saaste ja üleliigne vedelik paberrätiku või muu imava materjali abil ja pange 

see bioohtlike jäätmete kotti. 

 Vahetage kaitsekindad, kui need on nähtavalt määrdunud. 

 Puhastage saastunud ala (koristage ära tahked materjalid ja koguge kokku vedelad 

jäätmed). Valage puhastusainelahust saastunud ala ümber ja lükake vedelikku 

paberrätikute abil saastunud koha poole. Kui saastunud ala on märg, kasutage selle 

puhastamiseks paberrätikuid ja visake need bioohtlike jäätmete kotti. 

 Katke saastunud ala puhaste paberrätikutega ja valage nende peale pesuvalgendilahust. 

Oodake, kuni aine mõjub, nagu on ette nähtud toote kasutusjuhendis. 

 Visake paberrätikud bioohtlike jäätmete kotti. 

 Loputage pinnad veega ja kuivata. Pange kõik paberrätikud bioohtlike jäätmete kotti. 

 Võtke käest kaitsekindad ja pange bioohtlike jäätmete kotti. 

 Sulgege kasutatud kott tihedalt ja tagage selle nõuetekohane vedu jäätmete kõrvaldamise 

kohta. 

 Peske käed. 

 

3. Isikukaitsevahendid 

Töötajad, kelle ülesanne on koristada okset, inimväljaheiteid ja muid potentsiaalselt 

nakkusohtlikke materjale, peavad standardse töökorra kohaselt kasutama sobivaid 

isikukaitsevahendeid, nagu näiteks kindad ja kaitseriietus. 

 

4. Vahendid ja tarvikud 

Saastunud kohtade puhastamiseks koostatud komplekt peab sisaldama järgmist: 

 jäätmekotid ja teip; 

 ühekordse kasutusega kummikindad; 

 kaitseprillid; 

 mopp; 

 paberrätik ja/või imav materjal; 

 puhastusainelahus; 

 vesi; 
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 puhastusvahend, näiteks valgenditabletid (Presept, 0,5 g naatriumdiklorotsüanuraadi 

tabletid) või 5% pesuvalgendi lahus; 

 hoiatussildid, eralduslint (ei ole kohustuslik). 

 
3.2.3 Õhusõiduk: korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine 
 
3.2.3.1 Juhis 3.4: õhusõiduki hea sanitaarne seisund 

 

Juhis 3.4 ‒ Õhusõiduk on alati heas sanitaarses seisundis. 

 

Juhise 3.4 indikaatorid 

1. Olemas on dokumenteeritud, katsetatud ja ajakohane korrapärase puhastamise kava, mis 

tagab, et õhusõiduk on korrapäraselt ja hügieeniliselt puhastatud. 

2. Olemas on puhastusprotseduuride laadile, õhusõiduki liigile (reisijate või kaubaveoks), 

suurusele ja lennuväljal viibimise (vahemaandumise) ajale vastav arv koolitatud 

puhastustöötajaid. 

3. Töötajad kasutavad ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid ning olemas on asjakohased 

kaitsevahendid ja teave (tööeeskirjad). 

4. Olemas on õhusõiduki liigile (reisijate või kaubaveoks), suurusele, lennuväljal viibimise 

(vahemaandumise) ajale ja puhastusprotseduuride laadile vastavad puhastusvahendid ja 

-tarbed. 

5. Õhusõiduki turvalisust silmas pidades ja selleks et kaitsta õhusõiduki sisustust, 

konsulteeritakse õhusõiduki käitaja tehnikaosakonnaga, missugused on sobivad 

puhastusprotseduurid ja -vahendid. 

 

Märkused juhise 3.4 kohta 

 

1. Korrapärase puhastamise kava 

Korrapärase puhastamise kava koostamisel tuleb arvestada järgmisi tegureid: 

 Korrapärase puhastamise kavas tuleb arvestada õhusõiduki liiki (reisijate või 

kaubaveoks), suurust ja lennuväljal viibimise (vahemaandumise) aega. 

 Näide õhusõiduki korrapärase puhastamise kavast on esitatud F lisas; õhusõiduki alad, 

mida F lisa kava kohaselt tuleb puhastada, peavad sisalduma ka õhusõiduki käitaja 

puhastuskavas. 

 Õhusõiduki käitajad peavad olema valmis kohandama oma korrapärase puhastamise kava, 

kui tuvastatakse rahvatervise risk ja/või kui riigi tervishoiuasutus seda nõuab. 

 Teave õhusõiduki puhastamise ja desinfitseerimise kohta peab olema asjaomaste isikute 

taotluse korral kättesaadav. 

 Riigi tervishoiuasutus võib nõuda ennetavat puhastamist, sealhulgas 

desinfitseerimisvahendite kasutamist õhusõiduki teatavatel aladel, kui lendude 

lähteriikides esineb probleemseid haigusi (nt noroviirus või koolera). 

 

5. Puhastusprotseduurid ja -vahendid 

Õhusõiduki käitaja tehnikaosakond esitab ülevaate kasutatavate puhastus- ja 

desinfitseerimisvahendite kohta, mida tootja soovitab (heakskiidetud vahendid on tavaliselt 

loetletud õhusõiduki hooldusjuhendis). Õhusõiduki käitaja tehnikaosakonna soovitatud 

meetodite ja vahendite kasutamine on kohustuslik ning riigi tervishoiuasutused peavad 
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standardeid ja tehnilisi juhiseid kehtestades arvestama lennundusaspektidega, et vältida 

turvalisust ohustavaid probleeme. 

 
3.2.3.2 Juhis 3.5: lennuki konstruktsioon ja ehitus 

 

Juhis 3.5 ‒ Õhusõiduk on konstrueeritud ja ehitatud nii, et see võimaldab ruumide ja 

vahendite korralikku puhastamist ja desinfitseerimist. 

 

Juhise 3.5 indikaatorid 

1. Õhusõiduki sisustus on konstrueeritud ja ehitatud sobivatest materjalidest (nt veekindlad, 

siledad ja pragudeta), mida saab hõlpsasti puhastada ja kuhu putukad, närilised ja muud 

siirutajad ei saa varjuda. 

 

Märkused juhise 3.5 kohta 

 

1. Lennuki sisustuse konstruktsioon ja ehitus 

Õhusõiduki konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada mitut aspekti. 

 Õige konstruktsioon minimeerib koguneva prahi ja jäätmete hulka ning vähendab 

siirutajate ja nakkusallikate, nagu näriliste ja putukate eluvõimalusi. 

 Tualettruumid, kus on automaatsed elektroonilise anduriga segistid, vähendavad 

kokkupuudet kätega/sõrmedega. 

 Ühekordse kasutusega paberrätikud käte kuivatamiseks vähendavad ristsaastumise ohtu. 

 
3.2.4 Õhusõiduk: sündmusejärgne desinfitseerimine 

 
3.2.4.1 Juhis 3.6: sündmusejärgse desinfitseerimise protseduur õhusõidukis 

 

Juhis 3.6 ‒ Õhusõiduki desinfitseerimisprotseduurid hoiavad ära haiguse, nakkuse ja 

saastuse levimise. 

 

Juhise 3.6 indikaatorid 

1. Standardne töökord on dokumenteeritud ja kasutusvalmis õigeaegseks desinfitseerimiseks 

tehniliste nõuete kohaselt; see vaadatakse korrapäraselt läbi, kui tõhususe kohta on 

saabunud uusi tõendeid. 

2. Olemas on õhusõiduki liigile (reisijate või kaubaveoks), suurusele, lennuväljal viibimise 

(vahemaandumise) ajale ja desinfitseerimisprotseduuride laadile vastav arv koolitatud 

puhastustöötajaid. 

3. Töötajad kasutavad ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid ning asjakohased 

kaitsevahendid on olemas. 

4. Olemas on õhusõiduki liigile (reisijate või kaubaveoks), suurusele, lennuväljal viibimise 

(vahemaandumise) ajale ja desinfitseerimisprotseduuride laadile vastavad 

desinfitseerimisvahendid ja -tarbed. 

 

Märkused juhise 3.6 kohta 

Saastunud pindade korrapärane puhastamine seebi või puhastusaine ja veega (pärast seda, kui 

vajaduse korral on kasutatud saastuse eemaldamise komplekti), et eemaldada mustust ja 

orgaanilist materjali, ning seejärel desinfitseerimisvahendite kasutamine järelejäänud 
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organismide inaktiveerimiseks on tõhus viis haigustekitajate kontrolli all hoidmiseks. 

Nakkustekitajate arvu vähendamine pindadel eelnimetatud võtete abil vähendab võimalusi 

nende edasikandumiseks määrdunud käte kaudu. Haigustekitajaid, mis põhjustavad inimeste 

tervist ohustavaid nakkushaigusi, saab inaktiveerida mitmesuguste keemiliste 

desinfitseerimisvahenditega, mis on tarbijatele hõlpsalt kättesaadavad. Samas tuleb 

õhusõiduki pardal desinfitseerimisvahendite kasutamisega olla ettevaatlik, sest need ained 

võivad kahjustada õhusõiduki komponente. Sündmusejärgseks desinfitseerimiseks 

soovitatavad vahendid õhusõidukite jaoks on loetletud G lisas. 

 

Kasutada tohib ainult desinfitseerimisvahendeid (k.a puhastusai-

ned/desinfitseerimisvahendid), mis on haigustekitajate kahjustustamiseks õhusõidukites riigi 

standarditega lubatud ja mille on heaks kiitnud õhusõiduki tootja. 

 

Kehavedelikud/eritised (nt okse) tuleb kõigepealt nähtavalt määrdunud pindadelt imava 

materjali abil kokku koguda ja kõrvaldada. Kehavedelikud/eritised tuleb suurematelt 

saastunud pindadelt (nt istme juurde kuuluv laud) imava materjali abil kokku koguda, 

desinfitseerida, puhastada ja siis lõplikult desinfitseerida. Kuna desinfitseerimisvahendeid ei 

ole lubatud kasutada poorsetel materjalidel, tuleb määrdunud istmekatted ja vaibaosa 

hoolikalt eemaldada, panna vastavalt tähistatud hermeetilisse plastkotti ning kas pesta 

vastavalt tootja juhtnööridele või hävitada. Kui saaste on imbunud läbi istmekatte 

polsterduseni, võib tekkida vajadus polsterdus piisavaks desinfitseerimiseks eemaldada. 

 

1. Desinfitseerimise standardprotseduur 

Desinfitseerimisprotseduur hõlmab järgmisi etappe: 

 Pange kätte kaitsekindad. 

 Kasutage kaitseprille, kui on pritsmete oht. 

 Avage bioohtlike jäätmete kott ja asetage see saastunud ala lähedale. Kui bioohtlike 

jäätmete kotti ei ole, tähistage tavaline jäätmekott sildiga „bioohtlik”. 

 Nakkuskahtlase reisija istekohal, naaberistekohtadel samas reas, sellest ette- ja tahapoole 

jäävatel istmeridadel ja nende ümber tuleb puhastada ja seejärel desinfitseerida järgmised 

alad: 

 Istekohal 

- käetoed; 

- seljatoed (nii plast- kui ka metallosa); 

- istme juurde kuuluv laud; 

- turvavööd koos lukuga; 

- valgusti- ja ventilatsiooninupud, salongitöötaja kutsumise nupp ning istmete kohal 

asuvate laegaste käepidemed; 

- istme läheduses olev sein ja aknad; 

- individuaalne monitor. 

 Tualettruumides 

- tualettruum(id), mida haige reisija on kasutanud: uksekäepide, ukselukk, WC-pott, 

loputuskast, valamu, seinad ja kraanikausi tasapind. 

 Puhastage saastunud ala (koristage ära tahked materjalid ja koguge kokku vedelad 

jäätmed). Kasutage desinfitseerimisvahendit (vt allpool) vastavalt õhusõiduki tootja 

heakskiidetud protseduuridele ja desinfitseerimisvahendi kasutusjuhendile. Kui saastunud 

ala on märg, kasutage selle puhastamiseks paberrätikuid ja visake need bioohtlike 

jäätmete kotti. 

 Kasutage sobivat desinfitseerimisvahendit. Teadusuuringud vesinikperoksiidil põhinevate 

desinfitseerimisvahendite kohta, mis sisaldavad selliseid lisaaineid nagu surfaktandid ja 
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kelaatorid, on andnud positiivseid tulemusi ning on valdkondi, kus neid tooteid juba 

edukalt kasutatakse. Ka etanooli peetakse õhusõidukites tõhusaks ja sobivaks 

desinfitseerimisvahendiks. Muude ainete puhul tuleb aga jälgida, kas need on õhusõiduki 

pindade puhastamiseks või desinfitseerimiseks riigi või asjaomase sõltumatu 

organisatsiooni poolt heaks kiidetud või registreeritud. 

 Laske desinfitseerimisvahendil saastunud pinnal piisav aeg mõjuda, et mikroorganismid 

häviksid. Võtke kasutusele ettenähtud ettevaatusabinõud (nt tagage piisav ventilatsioon 

kinnistel aladel, nagu tualettruumid, vältige pritsmeid ja ebavajalike aerosoolide 

tekkimist). 

 Vahetage kaitsekindad, kui need on nähtavalt määrdunud. 

 Eemaldage määrdunud vaibaosa. 

 Loputage pinnad veega ja kuivata. Pange kõik paberrätikud bioohtlike jäätmete kotti. 

 Võtke käest kaitsekindad ja pange bioohtlike jäätmete kotti. 

 Sulgege kasutatud kott tihedalt ja tagage selle nõuetekohane vedu jäätmete kõrvaldamise 

kohta. 

 Kui puhastamine ja desinfitseerimine on lõppenud ja kaitsekindad ära võetud, peske kohe 

käed vee ja seebiga või hõõruge alkoholil põhineva kätepuhastusvahendiga. Vältige 

kinnastatud või pesemata kätega oma näo puudutamist. 

 Ärge kasutage puhastamisel suruõhku või surve all olevat vett ega muid meetodeid, mis 

põhjustavad pritsmeid ja võivad nakkusohtliku materjali laiali paisata. Tolmuimejat võib 

kasutada ainult pärast nõuetekohast desinfitseerimist. 

 Õhusõiduki kliimasüsteemi kasutamine – vähemalt juhul, kui haiguskahtlusega reisija on 

õhusõidukist lahkunud ja reisijate väljumine on lõppenud – võib samuti takistada 

nakkusohtliku materjali edasikandumist; süsteemi tuleb käitada vastavalt ohutusnõuetele. 

Muul juhul peab ventilatsioon lähtuma maapealsest allikast. 

 

3. Isikukaitsevahendid 

Töötajad, kelle ülesanne on koristada okset, inimväljaheiteid ja muid potentsiaalseid 

nakkavaid materjale, peavad standardse töökorra nõuete kohaselt kasutama sobivaid 

isikukaitsevahendeid, nagu näiteks kindad ja kaitseriietus. 

 

4. Desinfitseerimisvahendid ja -tarvikud 

Saastunud kohtade puhastamiseks koostatud komplekt peab sisaldama järgmist: 

 bioohtlike jäätmete kott; kui sellist kotti ei ole, tuleb tähistada tavaline jäätmekott sildiga 

„bioohtlik”; 

 ühekordse kasutusega kummikindad (võimalusel muust materjalist kui lateksist, et vältida 

allergilist reaktsiooni); 

 kaitseprillid; 

 paberrätikud; 

 puhastusainelahus; 

 vesi; 

 desinfitseerimisvahend; 

 vajaduse korral sildid ala eraldamiseks. 

 

Märkus. Lennu ajal tuleb kasutatud oksekotte hoida ühe tualettruumi prügikastis. Neid ei 

tohi WC-potist veega alla loputada ja selle kohta peab olema tualettruumis keelusilt. Need 

kõrvaldab õhusõidukist tualettruumi puhastav meeskond koos muude tualetijäätmetega. Kui 

kasutatud oksekottide jaoks on õhusõidukis eraldi anum, tuleb seda pärast iga kasutamist 
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põhjalikult puhastada, pesta ja desinfitseerida ning käidelda samal viisil nagu tualettruumide 

muid teisaldatavaid mahuteid. 
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LISALUGEMIST 
 

WHO joogivee kvaliteedi suuniste (Guidelines for Drinking-water Quality) alusdokumendid, 

mis on ühtlasi aluseks käesoleva eeskirja 2. peatükile, hõlmavad järgmist: 

 

Health Aspects of Plumbing („Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide terviseaspektid”) 

Väljaanne kirjeldab tõhusate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimist, paigaldamist 

ja hooldust, soovitades projekteerimis- ja paigaldamisspetsifikatsioone ning esitades vee- ja 

kanalisatsioonialase tegevusjuhendi näidise. Väljaandes käsitletakse ka vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidega seostuvaid mikrobioloogilisi, keemilisi, füüsikalisi ja 

finantsalaseid küsimusi, kirjeldatakse peamisi kasutusel olevaid riskijuhtimisstrateegiaid ning 

rõhutatakse joogiveevarude kaitseks rakendatavate meetmete olulisust. 

WHO 2006. aasta väljaanne asub järgmisel veebilehel: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/plumbinghealthasp/en/ 

 

Safe Piped Water: Managing Microbial Water Quality in Piped Distribution Systems 

(„Ohutu joogivesi: joogiveetorustike mikrobioloogilise kvaliteedi juhtimine”) 

Elamuteni, muude ehitisteni ja kommunaalkaevudeni joogivee toomiseks ehitatavad 

survetorustikud on oluline osa paljude kogukondade arengus ja tervishoius. Väljaanne 

käsitleb mikroobse saaste sattumist veetorustikku ja mikroorganismide paljunemist 

veetorustikes ning meetodeid, kuidas tagada torustiku kaudu jaotatava joogivee ohutus. 

WHO 2004. aasta väljaanne asub järgmisel veebilehel: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/924156251X/en/ 

 

Water Safety Plans: Managing Drinking-water Quality from Catchment to Consumer 

(„Veeohutuskavad: joogivee kvaliteedi juhtimine veehaardest tarbijani”) 

Joogivee kvaliteedikontrolli strateegiate täiustamine koos inimväljaheidete käitlemise ja 

isikliku hügieeni tõhustamisega peaks elanikkonna tervist oluliselt parandama. Dokument 

annab infot joogivee kvaliteedi kontrollimise ja seire tõhustatud strateegiate kohta. 

WHO 2005. aasta väljaanne asub järgmisel veebilehel: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsp0506/en/ 

 

Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-

water („Veepuhastus ja patogeenide ohje: tõhus protsess ohutu joogivee saamiseks”) 

Väljaanne analüüsib kriitiliselt kirjandust, mis käsitleb vees sisalduvate patogeensete 

mikroobide kõrvaldamist ja inaktiveerimist. Väljaanne on mõeldud abivahendiks 

veekvaliteedi spetsialistidele ja veevärgi projekteerijatele vee mikrobioloogilise kvaliteediga 

seotud otsuste langetamisel. 

WHO 2004. aasta väljaanne asub järgmisel veebilehel: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/watreatment/en/ 

 

Muid ilmunud või ilmuvaid dokumente vt WHO joogivee, kanalisatsiooni ja hügieeni lehelt: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/ 
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A LISA: Lennujaama veeohutuskava näide 
 

Veeohutuskava – lennujaam 

 

1) Veeohutuskava eesmärgid/otstarve 

 

2) Jurisdiktsioonist tulenevad nõuded 

 Seadused 

 Eeskirjad 

 Standardid 

 Suunised 

 

3) Korraldus 

 Määratlege ülesanded ja kohustused 

- Kes vastutab üldiselt veeohutuskava eest? 

- Kes teeb mida? Milline osakond/üksus vastutab kava iga osa eest? 

 Määratlege sidusrühmad – sisemised/välised, nende ülesanded ja kohustused kava 

täitmisel 

- Lennujaama veetarnija – avaliku või erasektori ettevõtja 

- Lennuettevõtjad 

- Vee vedajad 

- Lennujaama toitlustusettevõtted 

- Vastutav riigiasutus 

- Kes vastutab õhusõidukite veevõtukohtade, vee vedajate jms eest / kellele need 

kuuluvad? 

 

4) Tegevuskava 

 Kavandamine, töö tegemine, töökava toimimise kontroll ja pidev hindamine kava 

täiustamiseks 

- Tehke sanitaarkontroll, võtke algproovid keemiliste ja füüsikaliste näitajate jms 

määramiseks 

- Koostage dokumendid jälgitavuse tagamiseks, korraldage veeohutuskava kõigi 

aspektide nõuetekohane dokumenteerimine ja läbivaatamine vähemalt kord aastas 

- Töötage välja standardne töökord 

- Järgige majandusharu parimat tava 

- Koostage lennujaama kõigi veeväljundite ajakohastatud loend; märkige ära need 

veevõtukohad, mida kasutavad õhusõidukeid veega varustavad vee vedajad ja 

lennuettevõtjad 

- Määrake kindlaks proovidest määratavad näitajad – nt E. coli või termotolerantsed 

coli-laadsed bakterid, hägusus, desinfitseerimisainete jäägid 

- Kasutage tunnustatud proovivõtumeetodeid 

- Jälgige veeväljundeid ja veevõtukohti ning jagage teavet sidusrühmadega 

- Korraldage töötajate piisav koolitamine – tehke kindlaks iga töökoha 

koolitusvajadus, dokumenteerige, koostage koolituse kontroll-leht jne 

- Dokumenteerimine – arvutustabelite kasutamine, andmebaasi koostamine, 

andmete säilitamine 

- Koostage kontrolli- ja sisekontrolliprogrammid ja -vormid 
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5) Teavituskava 

 Koostage teavituskava, milles on märgitud sisemised ja välised sidusrühmad, kellega 

tuleb ühendust võtta juhtumite ja sündmuste – nt nõuetele mittevastavate tulemuste, 

loodusõnnetuste, joogiveetorustiku ehitustööde jms korral 

- Koostage proovivõtu strateegiat käsitlev teadaanne 

- Koostage proovivõtu tulemusi käsitlev teadaanne 

- Koostage nõuetele mittevastavatest tulemustest teavitamise kava (nt siltide 

paigaldamine) 

- Koostage vee kasutamisest hoidumist käsitlev teadaanne loodusõnnetuste vm 

sündmuste puhuks 

- Koostage sisemiste ja väliste sidusrühmade e-posti aadresside, telefoninumbrite 

loend 

 

6) Vahejuhtumite ja hädaolukorra kava 

 Kava selle kohta, kuidas reageerida loodusõnnetustele, sündmustele või nõuetele 

mittevastavatele tulemustele 

- Tehke kindlaks võimalikud hädaolukorrad ja koostage kirjalik reageerimiskava 

- Koolitage töötajad ja katsetage reageerimise korda 

- Koostage sisemiste ja väliste kontaktandmete loetelu hädaolukorras kasutamiseks 

- Koostage hädaolukorra plaan joogiveega varustamise kohta 

 

7) Parandusmeetmed 

 Kõik parandusmeetmed tuleb dokumenteerida ja nende põhjused välja selgitada 

 

8) Dokumentide ning protsesside/menetluste läbivaatamine 

 Vastutav isik peab kõik veeohutuskava aspektid dokumenteerima ja läbi vaatama 

vähemalt kord aastas või protsessi, menetluse, varustuse jms muutumise korral. 
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B LISA: Veevõtukoha veeohutuskava näide 
 

Veeohutuskava – vee vedajad / veevõtukohad 

 

1) Veeohutuskava eesmärgid/otstarve 

 

2) Jurisdiktsioonist tulenevad nõuded 

 Seadused 

 Eeskirjad 

 Standardid 

 Suunised 

 

3) Korraldus 

 Rollide ja ülesannete määratlus 

- Kes vastutab üldiselt veeohutuskava eest? 

- Kes teeb mida? Milline osakond/üksus vastutab kava iga osa eest? 

 Määratlege sidusrühmad – sisemised/välised, nende ülesanded ja kohustused kava 

täitmisel 

- Lennujaama pädev asutus 

- Lennuettevõtjad 

- Vee vedajad – eraettevõtjad ning lennuettevõtjale kuuluvad ja tema käitatavad 

- Vastutav riigiasutus 

- Kes vastutab õhusõidukite veevõtukohtade, vee vedajate jms eest / kellele need 

kuuluvad? 

 

4) Tegevuskava 

 Kavandamine, töö tegemine, töökava toimimise kontroll ja pidev hindamine kava 

täiustamiseks 

- Koostage dokumendid jälgitavuse tagamiseks, korraldage veeohutuskava kõigi 

aspektide nõuetekohane dokumenteerimine ja läbivaatamine vähemalt kord aastas 

- Töötage välja standardne töökord (nt õhusõiduki kinni- ja lahtiühendamine 

veevõtukohas, järgitavad head hügieenitavad) 

- Järgige majandusharu parimat tava 

- Koostage kõigi nende veevõtukohtade ajakohastatud loend, mida kasutavad 

õhusõidukeid veega varustavad vee vedajad ja lennuettevõtjad 

- Sõlmige lepingud eraettevõtjatest vee vedajatega 

- Koostage varustuse ajakohastatud loend – paakautod/veekärud, voolikud jne 

- Dokumenteerige varustuse hooldamine 

- Määrake kindlaks proovidest määratavad näitajad (nt E. coli, hägusus, 

desinfitseerimisainete jäägid) 

- Kasutage tunnustatud proovivõtumeetodeid 

- Jälgige veevõtukohti ja jagage teavet sidusrühmadega 

- Korraldage töötajate piisav koolitamine – tehke kindlaks iga töökoha 

koolitusvajadus, dokumenteerige, koostage koolituse kontroll-leht jne 

- Dokumenteerimine – arvutustabelite kasutamine, andmebaasi koostamine, 

andmete säilitamine 

- Koostage kontrolli- ja sisekontrolliprogrammid ja -vormid 
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5) Teavituskava 

 Koostage teavituskava, milles on märgitud sisemised ja välised sidusrühmad, kellega 

tuleb ühendust võtta loodusõnnetuste, juhtumite ja sündmuste – nt nõuetele 

mittevastavate tulemuste jms korral 

- Koostage proovivõtu strateegiat käsitlev teadaanne 

- Koostage proovivõtu tulemusi käsitlev teadaanne 

- Koostage nõuetele mittevastavatest tulemustest teatamise kava (nt õhusõidukid ja 

lennujaam) 

- Koostage sisemiste ja väliste sidusrühmade e-posti aadresside, telefoninumbrite 

loend 

 

6) Juhtumite ja hädaolukorra kava 

 Kava selle kohta, kuidas reageerida loodusõnnetustele, sündmustele või nõuetele 

mittevastavatele tulemustele 

- Tehke kindlaks võimalikud hädaolukorrad ja koostage kirjalik reageerimiskava 

- Koolitage töötajad ja katsetage reageerimise korda 

- Koostage sisemiste ja väliste kontaktandmete loetelu hädaolukorras kasutamiseks 

- Koostage hädaolukorra plaan joogiveega varustamise kohta 

 

7) Parandusmeetmed 

 Kõik parandusmeetmed tuleb dokumenteerida ja nende põhjused välja selgitada 

 

8) Dokumentide ning protsesside/menetluste läbivaatamine 

 Vastutav isik peab kõik veeohutuskava aspektid dokumenteerima ja läbi vaatama 

vähemalt kord aastas või protsessi, menetluse, varustuse jms muutumise korral. 
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C LISA: Õhusõiduki veeohutuskava näide 
 

Veeohutuskava – lennuettevõtjad 

 

1) Veeohutuskava eesmärgid/otstarve 

 

2) Jurisdiktsioonist tulenevad nõuded 

 Seadused 

 Eeskirjad 

 Standardid 

 Suunised 

 

3) Korraldus 

 Rollide ja ülesannete määratlus 

- Kes vastutab üldiselt veeohutuskava eest? 

- Kes teeb mida? Milline osakond/üksus vastutab kava iga osa eest? 

 Määratlege sidusrühmad – sisemised/välised, nende ülesanded ja kohustused kava 

täitmisel 

- Lennujaama pädev asutus 

- Vee vedajad – eraettevõtjad ning lennuettevõtjale kuuluvad ja tema käitatavad 

- Vastutav riigiasutus 

- Kes vastutab õhusõidukite veevõtukohtade, vee vedajate jms eest / kellele need 

kuuluvad? 

 

4) Tegevuskava 

 Kavandamine, töö tegemine, töökava toimimise kontroll ja pidev hindamine kava 

täiustamiseks 

- Koostage dokumendid jälgitavuse tagamiseks, korraldage veeohutuskava kõigi 

aspektide nõuetekohane dokumenteerimine ja läbivaatamine vähemalt kord aastas 

- Töötage välja standardne töökord 

- Järgige majandusharu parimat tava 

- Koostage kõigi nende veevõtukohtade ajakohastatud loend, mida kasutavad 

õhusõidukit veega varustavad vee vedajad ja lennuettevõtja 

- Vajaduse korral sõlmige lepingud eraettevõtjatest vee vedajatega ja õhusõiduki 

desinfitseerimisega tegelevate ettevõtjatega 

- Koostage varustuse ajakohastatud loend – õhusõidukid, paakautod/veekärud, 

voolikud jne 

- Koostage varustuse desinfitseerimise ajakava – õhusõidukid, paakautod/veekärud, 

voolikud jne 

- Dokumenteerige varustuse hooldamine 

- Määrake kindlaks proovidest määratavad näitajad (nt E. coli, hägusus, 

desinfitseerimisainete jäägid) 

- Kasutage tunnustatud proovivõtumeetodeid 

- Jälgige veevõtukohti ja jagage teavet sidusrühmadega 

- Korraldage töötajate piisav koolitamine – tehke kindlaks iga töökoha 

koolitusvajadus, dokumenteerige, koostage koolituse kontroll-leht jne 

- Dokumenteerimine – arvutustabelite kasutamine, andmebaasi koostamine, 

andmete säilitamine 

- Koostage kontrolli- ja sisekontrolliprogrammid ja -vormid 
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5) Teavituskava 

 Koostage teavituskava, milles on märgitud sisemised ja välised sidusrühmad, kellega 

tuleb ühendust võtta loodusõnnetuste, juhtumite ja sündmuste – nt nõuetele 

mittevastavate tulemuste jms korral 

- Koostage proovivõtu strateegiat käsitlev teadaanne 

- Koostage proovivõtu tulemusi käsitlev teadaanne 

- Koostage nõuetele mittevastavatest tulemustest teatamise kava (nt meeskond ja 

reisijad) 

- Koostage sisemiste ja väliste sidusrühmade e-posti aadresside, telefoninumbrite 

loend 

 

6) Juhtumite ja hädaolukorra kava 

 Kava selle kohta, kuidas reageerida loodusõnnetustele, sündmustele või nõuetele 

mittevastavatele tulemustele 

- Tehke kindlaks võimalikud hädaolukorrad ja koostage kirjalik reageerimiskava 

- Koolitage töötajad ja katsetage reageerimise korda 

- Koostage sisemiste ja väliste kontaktandmete loetelu hädaolukorras kasutamiseks 

- Koostage hädaolukorra plaan joogiveega varustamise kohta 

 

7) Parandusmeetmed 

 Kõik parandusmeetmed tuleb dokumenteerida ja nende põhjused välja selgitada 

 

8) Dokumentide ning protsesside/menetluste läbivaatamine 

 Vastutav isik peab kõik veeohutuskava aspektid dokumenteerima ja läbi vaatama 

vähemalt kord aastas või protsessi, menetluse, varustuse jms muutumise korral. 
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D LISA: Näidisvorm kohapealse kontrolli tegijatele lennuteenindusala või veevõtukoha 
sanitaarseisundi hindamisel 

 

Veevõtukoha inspektsiooni vorm 

 
Reguleeriv asutus INSPEKTSIOONI KOKKUVÕTE – 

LENNUTEENINDUSALA VÕI VEEVÕTUKOHA SANITAARSEISUND 

MÄRKUS. Allpool märgitud punktid viitavad töökorralduse või seadmete puudustele, mis tuleb kõrvaldada mõistliku aja jooksul või reguleeriva asutuse määratud tähtpäevaks. Kui te ei järgi 
käesolevas teates määratud puuduste kõrvaldamise tähtaega, võidakse peatada teie tegevus või teie teenuse või toote kasutamine rahvusvahelistel vedudel. 

OMANIK/KÄITAJA JA AADRESS ASUTUSE NIMI 

 INSPEKTSIOONI KUUPÄEV 

SOOVITATAV LIIGITUS (märkida üks) 

□ HEAKS KIIDETUD □ AJUTINE (kehtivuse lõppkuupäev __________________________________________________________ ) □ HEAKS KIITMATA 

ARUANDE KOOSTAJA (nimi ja amet) 

TÄHISED: PUUDUSED – „X”, EI KOHALDATA – „N”, RAHULDAV – „S”. 

VEETORUSTIK TUALETIJÄÄTMETE KÕRVALDAMINE 

1 Torude ühenduskohad puuduvad*  34 Tualetijäätmete kõrvaldamise rajatised on toidu/jookide 
serveerimise aladest eemal 

 

2 Puuduvad tagasivoolu võimaldavad ühendused*  35 Heitveekäitlus rahuldav*  

3 Surve piisav  36 Tualetijäätmemahutite puhastusrajatised on täielikult 
suletud, kärbsekindlad 

 

HÜDRANDID 37 Siledad, veekindlad põrandad kaldega äravoolu poole  

4 Asukoht rahuldav  38 Ruum puhas, heas seisundis  

5 Lubatud tüüpi, heas korras  39 Veesurve vähemalt 138 kPa (20 naela ruuttolli kohta)  

6 Ainult lubatud kasutusviisid  40 Kuum vesi või aur olemas  

7 Kiirliitmik (või keermesliitmik vooliku alaliseks ühendamiseks)  41 Sobiv, õigesti paigaldatud tagasivoolutakisti  

8 Väljundid suunaga allapoole või horisontaalsed  42 Tualetijäätmemahutid tühjendatakse ja puhastatakse 
pärast õhusõidukist eemaldamist 

 

9 Nõuetekohane drenaaž  43 Kärusid tühjendatakse ja loputatakse sageli  

10 Hüdrandi süvendi äravool on piisav, et vältida üleujutust*  44 Puhaste tualetijäätmemahutite hoidmine rahuldav  

VEEVOOLIK ÕHUSÕIDUKI JÄÄTMETE KÄITLUS 

11 Rahuldav materjal, sile, pragudeta  45 Jäätmeid käideldakse nõuetekohaselt, ilma 
mahavoolamiseta 

 

12 Vajaduse korral kiirliitmikud  46 Mahutid rahuldavad, kaetud  
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13 Otsikukaitse rahuldav  47 Mahuteid tühjendatakse sageli  

14 Voolik nõuetekohaselt kaitstud ja hoitud  48 Mahuteid puhastatakse mujal kui tualetijäätmemahutite 
puhastamise rajatistes 

 

15 Voolikut käideldakse nõuetekohaselt, loputatakse enne kasutamist  49 Mahuteid hoitakse nõuetekohaselt, tualetijäätmemahutitest 
eraldi 

 

16 Otsik on teistsuguse suuruse või kujuga kui jäätmete ühendused  50 Oksekotte käideldakse ja need kõrvaldatakse 
nõuetekohaselt 

 

VEEMAHUTID VÕI VEEKÄRUD JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE 

17 Eraldi tualetijäätme- ja heitveemahutite loputuskärudest  51  Jäätmete kõrvaldamine rahuldav*  

18 Sile, paks, korrosioonikindel materjal  TÖÖTAJATE SANITAARRUUMID 

19 Täielikult suletud täiteavast kuni väljalaskeavani  52 Piisavad, mugavad tualett-, riietus- ja pesuruumid  

20 Ventilatsiooniavad (olemasolu korral) nõuetekohaselt kaitstud  53 Puhas, heas seisundis  

21 Täielik tühjendamine võimalik  54 Kätepesuvõimalus seebi, käterättide, piisava veega  

22 Sisend ja väljund suunaga allapoole  55 Kätepesutähis paigaldatud  

23 Sisend ja väljund varustatud ketiga kinnitatud korkide või sulguritega  56 Joogivesi, kui see on olemas, on ohutu kvaliteediga ja 
nõuetekohaselt serveeritav; ei kasutata ühiseid tasse* 

 

24 Veemahutid märgistatud  

25 Vajaduse korral kiirliitmikud  MUUD 

26 Kui voolikut veetakse käruga, on tagatud nõuetekohased hoiutingimused  57 Riiklikele nõuetele vastav veevarustus*  

27 Nõuetekohane veevõtt  58 Veevõtutoimingud ja protseduurid vastuvõetavad*  

 TUALETIJÄÄTMETE KÄITLEMINE  59 Jäätmete kõrvaldamise kord vastuvõetav*  

28 Jäätmeid kõrvaldavad töötajad ei käitle joogivett ega toitu  

29 Jäätmekonteinerid on veol kõrvaldamiskohta suletud või kaetud  60 Muud kriitilised alad*  

30 Heitveemahutid ja loputusvee mahutid märgistatud  61 Muud mittekriitilised alad  

31 Heitvesi eemaldatud mahavoolamiseta  

MUUD TEENINDATAVAD ETTEVÕTTED 

32 Tualetijäätmete kärude ehitus ja hooldus rahuldav  

33 Õhusõiduki heitveemahutite loputamise varustus olemas (ei ole otse 
ühendatud joogiveetorustikuga)* 

 

MÄRKUSED 

* KRIITILISED punktid, mis nõuavad kohest tähelepanu. 
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E LISA: Lennujaama avalike alade puhastamise juhised 
 

Avalikud alad ja ruumid 

1. Paigaldage kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki töötajaid ja külastajaid 

korralikult käsi pesema. 

2. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

3. Kasutage sobivat keemilist desinfitseerimisvahendit, järgides tootja ettenähtud mõjuaega. 

4. Puhastage ja desinfitseerige sageli käsipuid, käepidemeid, telefone jm kätega 

puudutatavaid piirkondi, lifte ja mademeid kõigis reisijakoridorides. 

5. Puhastage ja desinfitseerige sageli kõiki avalikke ruume. 

6. Puhastage vaipu aurupuhastaja abil, mis saavutab vähemalt temperatuuri 71 °C, välja 

arvatud juhul, kui põrandakate ei talu kuumust (osa vaipu võib kokku tõmbuda või värvi 

muuta, kui neid aurutatakse rohkem kui 40 °C juures). 

7. Puhastage ja desinfitseerige sageli prügikaste. 

8. Puhastage ja desinfitseerige pehmet mööblit; kasutage aurupuhastust, kui esemed taluvad 

kuumust. 

 

Avalikud tualetid 

1. Paigaldage kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki töötajaid ja külastajaid 

korralikult käsi pesema. 

2. Puhastage ja desinfitseerige sageli ukselinke, loputuskastinuppe, kraane, kätekuivateid, 

kraanikausitasapindasid jm kätega puudutatavaid piirkondi. 

3. Käte kuivatamiseks paigaldage õhuvooluga töötav kätekuivati või pakkuge ühekordse 

kasutusega paberrätikuid (puuvillased käterätikud peaksid olema üksnes ühekordse 

kasutusega). 

4. Jälgige seebi ja paberrätikute varu. 

5. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

6. Kasutage sobivat keemilist desinfitseerimisvahendit, järgides tootja ettenähtud mõjuaega. 

 

Baarid ja ootesaalid 

1. Paigaldage iga kraanikausi juurde kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki 

töötajaid ja külastajaid korralikult käsi pesema. 

2. Nõudke töötajatelt sagedast kätepesu. 

3. Korraliku kätepesu täienduseks pakkuge töötajatele käte desinfitseerimise vahendeid. 

4. Külastajatele ei tohiks pakkuda pakendamata toiduaineid (nt maapähklid, vesi), mida neil 

tuleb ise serveerida. 

5. Pakkuge suupisteid tellimisel, väikeses üksikpakendis. 

6. Puhastage sageli nõusid, milles töötajad serveerivad maitseaineid (soovitatav puhastada 

iga kord enne järgmisele kliendile pakkumist). 

7. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

8. Puhastage ja desinfitseerige kõik toolid ja lauad pesuainelahuse ja 

desinfitseerimisvahendiga (lastes sellel nõutud aja jooksul mõjuda) pärast iga vahetust ja 

pärast sulgemist. 

 

Spaad ja ilusalongid 

1. Paigaldage kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki töötajaid ja külastajaid 

korralikult käsi pesema. 

2. Nõudke töötajatelt sagedast kätepesu. 

3. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

4. Kasutage sobivat keemilist desinfitseerimisvahendit, järgides tootja ettenähtud mõjuaega. 
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5. Korrapärase tegevuse käigus tagage, et üldkasutatavad töövahendid ja materjalid 

puhastatakse pesuainega ja desinfitseeritakse pärast iga kasutamist (nt kamme tuleks 

hoida korrapäraselt vahetatavas desinfitseerivas lahuses). 

 

Spordikeskused 

1. Paigaldage kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki töötajaid ja külastajaid 

korralikult käsi pesema. 

2. Nõudke töötajatelt sagedast kätepesu. 

3. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

4. Kasutage sobivat keemilist desinfitseerimisvahendit, järgides tootja ettenähtud mõjuaega. 

5. Puhastage ja desinfitseerige sageli kõiki pindu. 

6. Paigaldage meeldetuletused, et külastajad puhastaksid pärast kasutamist seadmed selleks 

välja pandud pihustatava desinfitseerimisvahendiga. 

7. Puhastage ja desinfitseerige seadmeid vähemalt kord iga vahetuse jooksul. 

 

Mängusaalid 

1. Paigaldage kätepesu meeldetuletavad sildid, et ergutada kõiki töötajaid ja külastajaid 

korralikult käsi pesema. 

2. Nõudke töötajatelt sagedast kätepesu. 

3. Kasutage puhastamiseks ühekordse kasutusega paberrätikuid, et vältida ristsaastumist. 

4. Kasutage sobivat keemilist desinfitseerimisvahendit, järgides tootja ettenähtud mõjuaega. 

5. Puhastage ja desinfitseerige sageli kõiki pindu. 

6. Puhastage ja desinfitseerige seadmeid vähemalt kord iga vahetuse jooksul, pöörates erilist 

tähelepanu kangidele, käepidemetele, nuppudele ja lülititele. 
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F LISA: Õhusõiduki korrapärase puhastamise kava 
 

Lisas esitatakse puhastamiskava näide, mis on koostatud abiks isikutele, kes vastutavad 

õhusõiduki korrapärase puhastamise eest vahetult pärast lendu või öise peatuse ajal. Kuigi 

korrapärasel puhastamisel kasutatakse tavaliselt õhusõidukite üldpuhastusainete koostises ka 

desinfitseerimisvahendeid, erineb nende korrapärane kasutamine juhtudest, kui õhusõiduk 

vajab puhastamist pärast nakkushaiguse juhtumi kahtlust, mille kohta on erijuhised esitatud 

3. peatükis. 

 

Puhastamis- ja desinfitseerimiskava 

 

Igal kasutataval puhastusainel peab olema õhusõiduki käitaja tehnikaosakonna heakskiit. 

Heakskiidetud puhastusained on tavaliselt loetletud õhusõiduki hooldusjuhendis. Teised 

puhastusained peavad enne kasutamist saama käitaja tehnikaosakonna heakskiidu. 

 
1. Üldosa 

 

1.1 Õhusõiduki saastumine 

 

Kui märgatakse õhusõiduki saastumist (putukad, vedelikud jm), teatage sellest 

lennukorraldajale. Kui kahtlustatakse nakkusallikat (nt reisija), tuleb võtta meetmed, et 

vähendada teiste nakkusohtu. 

 

1.2 Eriolukordadega toimetulek lennul 

 

Iga eriolukorra iseärasused määravad võetava meetme laadi. Siiski: 

 

 Ärge kunagi tehke mööndusi ohutuse arvel. 

 Kooskõlastage võetavad meetmed lennukorraldajaga. 

 

2. Õhusõiduki sisustuse puhastamine 

 

2.1 Sisustuse puhastamise liigid 

 

Sisustuse puhastust on eri liiki, olenevalt kasutada olevast ajast; allpool esitatav kava on vaid 

näide, mida võib kohandada vastavalt vajadusele. Lühikeste lendude, minimaalse teeninduse 

ja lühikese tagasilennuks valmistumise ajaga lennutegevuse korral hõlmab puhastamisnõue 

eri sektorites üksnes väikest osa allpool esitatud plaanis nimetatud protseduure. 

 

2.2 Salongi puhastamine 

 

Salongi puhastamist alustatakse kohe, kui reisijad on väljunud. 

 

Kui transiitreisijad jäävad pardale, puhastatakse salongi nii, et see reisijaid võimalikult vähe 

häiriks. 

 

Salongiaknaid tuleb seestpoolt puhastada üksnes heakskiidetud puhastusvahendiga ja 

mitteabrasiivse lapiga. Puhastatud aken loputatakse lapi abil veega ja kuivatatakse. 
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Riidega kaetud istmeid puhastatakse tolmuimejaga. Kleepuvad plekid puhastatakse enne 

tolmu imemist spaatliga. Plekke eemaldatakse üksnes heakskiidetud 

plekieemaldusvahendiga. 

 

Nahkkattega istmeid puhastatakse üksnes heakskiidetud tolmueemaldusvahendi abil. Plekke 

eemaldatakse üksnes heakskiidetud plekieemaldusvahendiga. 

 

Reisijaistmete reguleerimise paneele puhastatakse üksnes heakskiidetud puhastusmaterjalide 

ja mitteabrasiivsete paberrätikute abil. 

 

Istmete juurde kuuluvaid kuvareid puhastatakse üksnes heakskiidetud puhastusmaterjalide ja 

mikrokiust lapi abil. 

 

Vaipadelt eemaldatakse plekke üksnes heakskiidetud plekieemaldusvahendiga. 

 

2.3 Sisustuse puhastamise plaan 

 

Järgnevas plaanis esitatakse sisustuse puhastamise iga liigi puhul vajalikud puhastus- ja 

desinfitseerimismeetmed. 

 

„Nõudmisel” puhastustegevus toimub käitaja lennumeeskonna, salongipersonali või 

lennukorraldaja nõudmisel. 

 

Tuhatoosid vajavad tühjendamist ja puhastamist üksnes juhul, kui need ei ole püsivalt 

suletud. 
 

Märkide tähendus:  Tavapärane  Nõudmisel 

A: Vahemaandumise kestus alla 60 minuti 

B: Vahemaandumise kestus üle 60 minuti 

C: Ööbimine 

Ala Teenused A B C Märkused 

Piloodikabiin Tühjendage prügikastid ja tuhatoosid     

Puhastage meeskonna lauad ja 
jooginõuhoidjad 

    

Puhastage lastiruumid ja pagasiriiulid    B: Vajaduse korral 

Pühkige üle istmed    Eemaldage plekid 

Puhastage põrand / puhastage 
tolmuimejaga vaip 

    

Puhastage seestpoolt kabiini aknad     

Puhastage uks ja seinad     

Salong Koristage jäätmed hoiukappidest     

Koristage praht ja ajalehed     

Koristage jäätmed istmetaskutest     

Koguge kokku ja paigutage 
ettenähtud kohale padjad ja tekid 
(esimene, äriklass)  

   Eemaldage, kui 
määrdunud 

Pakkige tekid kokku istmete kohal 
asuvatesse laegastesse 

   Eemaldage, kui 
määrdunud 
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Märkide tähendus:  Tavapärane  Nõudmisel 

A: Vahemaandumise kestus alla 60 minuti 

B: Vahemaandumise kestus üle 60 minuti 

C: Ööbimine 

Ala Teenused A B C Märkused 

Paigutage padjad istmete kohal 
asuvatesse laegastesse 

   Eemaldage, kui 
määrdunud 

Tühjendage tuhatoosid     

Puhastage istmete juurde kuuluvad 
lauad ja istmete käetoed 

     

Puhastage salongipersonali istmete 
juurde kuuluvad lauad  

    

Puhastage sisetelefonide pind     

Puhastage seestpoolt salongi aknad     

Puhastage tolmuimejaga reisijate ja 
salongipersonali riidekattega istmed 

   Eemaldage plekid 

Pühkige üle reisijate ja 
salongipersonali nahkkattega istmed 

   Eemaldage plekid 

Kõrvaldage jäätmed istmete kohal 
paiknevatest laegastest ja pühkige 
laekad üle 

    

Puhastage istmete kohal paiknevate 
laegaste välispind ja lukustuse 
käepidemed 

    

Puhastage PVC-kattega põrandad    A: Vajaduse korral 

Puhastage vaip tolmuimejaga    A: Vajaduse korral 

Tühjendage ja puhastage tuhatoosid     

Puhastage tolmuimejaga 
tuhatoosihoidikud 

    

Koguge kokku ja vahetage välja tekid     

Koguge kokku ja vahetage välja 
padjad 

    

Koguge kokku ja vahetage välja 
peatoekatted 

    

Puhastage istmete juurde kuuluvad 
kuvarid  

    

Puhastage reisijate 
istmereguleerimis- ja 
teenindusnuppude paneelid 

    

Eemaldage reisijaistmete padjad ja 
puhastage tolmuimejaga  

    

Eemaldage vaipadelt plekid     

Puhastage istmerelsid, salongi 
kinnitusdetailid, õhuavad, lagi, 
külgseinad, hoiukapid, uksed, 
teenindusnuppude paneelid ja 
ajakirjariiulid 

    

Köök Tühjendage prügikastid ja asetage 
kohale uued prügikotid 
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Märkide tähendus:  Tavapärane  Nõudmisel 

A: Vahemaandumise kestus alla 60 minuti 

B: Vahemaandumise kestus üle 60 minuti 

C: Ööbimine 

Ala Teenused A B C Märkused 

Puhastage uksed, lingid, lagi, 
ventilatsiooniavade restid 

    

Puhastage valamud, kraanid ja 
töötasapinnad 

     

Puhastage kokkuklapitavad lauad     

Puhastage ahjud seest ja väljast     

Puhastage teeninduskärud     

Puhastage PVC-kattega põrandad     

Tualett-
ruumid 

Tühjendage prügikastid ja asetage 
kohale uued prügikotid 

    

Puhastage WC-pott ja prill-laud     

Puhastage valamu, kraanid ja 
tasapinnad 

    

Puhastage peegel     

Puhastage mähkimislaud     

Puhastage seinapinnad, sisemised ja 
välimised uksekäepidemed ja -lukud 

    

Puhastage PVC-kattega põrandad     

Täitke seebidosaator     

Täiendage tualett-tarvete varu     

Meeskonna 
puhke-
ruumid 

Koristage jäätmed hoiukappidest     

Koristage praht ja ajalehed     

Eemaldage igast magamiskoist linad, 
padjad ja tekid 

   Sellele etapile 
järgnevad kaks 
järgmist 

Puhastage magamiskoi pinnad     

Pange igasse magamiskoisse 
madratsile puhas lina ning puhas tekk 
ja padi 

    

Puhastage lülitid (valgustite, 
ventilatsiooni jm) ja sisetelefonide 
pinnad 

    

Tühjendage tuhatoosid     

Puhastage vaip tolmuimejaga    A: Vajaduse korral 

Puhastage salongipersonali istmete 
juurde kuuluvad lauad 

    

Puhastage salongiakende sisepind     

 

Kui ei ole aega täita kõiki loetletud ülesandeid, tuleks eelistada jäätmekoristust ja puhastamist 

kohtades, kus see on ette nähtud, eelkõige köökides ja tualettides. Puhastustööde 

kiirendamiseks ja vajaminevate vahendite hulga vähendamiseks võib eelnevalt hankida või 

ette valmistada tõhusa ja sobiva puhastusainega immutatud ühekordse kasutusega 
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puhastuslapid, mida säilitatakse polüetüleenkottides ja kasutatakse kõikideks 

pühkimistöödeks. 

 

Kööke on äärmiselt keeruline rahuldavalt puhastada muul ajal kui hoolduskontrolli käigus, 

sest seal on palju peaaegu ligipääsmatuid kohti, kuhu toit ja eriti jook võib tungida. 

Moodulite kasutuselevõtt laiakerelistes õhusõidukites on edasiminek, kuid praegusest 

hõlpsamini puhastatava köögi väljatöötamisel on teha veel palju. 

 

Probleemsed piirkonnad 

Õhusõiduki puhastajad peavad erilist tähelepanu pöörama järgmistele mustust koguvatele 

kohtadele ja hoolitsema nende põhjaliku puhastamise eest: 

 toitlustamiskonteinerite jalased; 

 baarikapi süvendid; 

 toitlustamiskonteineri sahtlite põhjad; 

 valamute äravoolutorud (sageli ummistuvad); 

 joogiveekraanide äravoolud ja pudeliavajate süvendid; 

 tualettruumikapid; 

 esmaabitarvete kapid. 
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G LISA: Õhusõidukis kasutatava desinfitseerimisvahendi 
soovitatavad omadused 

 

1) Toimeainete ohutus inimesele. Kuigi ümbritsevate pindade saastest puhastamisel 

lähtutakse heast tavast, ei saa inimeste kokkupuudet mikroobivastaste biotsiididega 

täielikult vältida, eelkõige sellistes kinnistes ruumides nagu õhusõidukite salongides. 

Seetõttu tuleb selliseks otstarbeks valida võimalikult ohutute koostisainetega vahendid ja 

tagada nõuetekohane ventilatsioon. 

2) Keskkonnaohutus. Peaaegu kõikjal kasutatavad kemikaalid jõuavad lõpuks veekogudesse, 

kus nad ei pruugi olla ökoloogiliselt ohutud. Püsivad kemikaalid võivad olla selles suhtes 

eriti ebasoovitavad, sest nad kalduvad toiduahelas akumuleeruma ja nende kahjulik mõju 

võib kesta kaua. Seetõttu on eelistatud kemikaalid, mis võimaldavad saaste kahjutustada 

manustamise kohas ja hetkel ning mis seejärel lagunevad ohututeks kõrvalsaadusteks. 

3) Mikroobivastase toime spekter. Juba üksnes puhastamine parandab olukorda ja vähendab 

riski. Paljud müügil olevad desinfitseerimisvahendid toimivad üksnes hõlpsalt 

hävitatavate vegetatiivses seisundis bakterite suhtes, kuid ümbritsevatel pindadel võib 

leiduda ka mitmesuguseid spoore, viiruseid ja seeni. Kuna tavaolukorras on patogeen 

sageli kindlaks tegemata, peaks valitud vahendil olema tõendatud toime lisaks bakteritele 

ka viiruste ja seente vastu. 

4) Sobivus materjalidega. See on ülioluline, kui valitakse desinfitseerimisvahendeid 

õhusõidukisalongide kõvade pindade saastest puhastamiseks. Nimetatud kohtadel 

kasutatava vahendi korduv pealekandmine peab olema ohutu ja vahend ei tohi, nii palju 

kui seda on võimalik vältida, tungida muudesse, õhusõiduki tundlikumatesse ja 

olulisematesse osadesse. Järgida tuleb seadmete tootja või õhusõiduki käitaja 

tehnikaosakonna nõuandeid. 

5) Transport, ladustamine ja varude kontroll. Ideaaljuhul võib ühte liiki valmislahuse 

kasutamine kõrvaldada probleemid, mis seonduvad varude kontrolli ja eri tootjatelt 

tellimisega. Valitava toote pakend peab samuti olema ohutu ladustamiseks õhusõiduki 

pardal. 

6) Kasutusjuhised. Etiketi juhised peavad olema võimalikud lihtsad ja arusaadavad, et 

vältida toote väära kasutamist. 

7) Toimeaeg. Enamasti kestab sihtmärgiks oleva pinna ja kasutatud toote kokkupuude 

mõnest sekundist ligikaudu minutini. Paljude kõnealusel otstarbel müüdavate toodete 

mikroobivastane toime saabub vähemalt 10-minutilise kokkupuute korral. Selline ilmne 

lahknevus etiketi juhiste ja tegeliku kasutuse vahel võib kaasa tuua kasutaja eksliku 

turvatunde. Lisaks võib suhteliselt nõrga lahuse kasutamine soovitatust lühema toimeaja 

jooksul põhjustada pindade pühkimise käigus mikroobse saaste levimise laiemale alale. 

Seetõttu on eelistatud tooted, mis võimaldavad saaste kõrvaldada võimalikult lühikese aja 

jooksul. 

8) Vabanevate gaaside ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) puudumine. Teravad 

lõhnad on ilmselt ebasoovitavad, kuid isegi tugevate lõhnaainete lisamisest 

desinfitseerimisvahenditele soovitatakse nüüd loobuda, sest eri keemiliste ainete suhtes 

allergilisi inimesi on üha rohkem. Lahused, millest võib vabaneda söövitavaid gaase (nt 

kloor) ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, tuleb vältida võimaliku kokkupuute tõttu 

õhusõiduki tundlike ja oluliste osadega. Järgida tuleb seadmete tootja või õhusõiduki 

käitaja tehnikaosakonna nõuandeid. Sobiv ventilatsioon puhastamise ajal on samuti 

oluline. 

 



 

 

 

 

 
 


