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1 Sissejuhatus  
1.1 Laevade mõju rahvatervisele  
Laevad võivad mõjutada rahvatervist viisil,  mis on laiem kui 
laevakeskonnaga seotud nakkused. Nii näiteks võivad laevad vedada ühest 
sadamast teise nakatatud inimesi ja muid nakkustekitajate levitajaid, 
näiteks sääski ja rotte, ning võivad seetõttu toimida haiguste ja 
haigustekitajate levitamise vahendina nii ühes riigis kui rahvusvaheliselt.  
Ajalooliselt on laevad etendanud tähtsat rolli nakkushaiguste 
edasikandjatena üle maailma. 19. sajandil puhkenud koolerapandeemia 
kohta arvatakse, et see oli seotud kaubaveomarsruutidega ja seda soodustas 
kaubalaevandus. Jõupingutusi inimeste haiguste laevade kaudu leviku 
tõkestamiseks tehti juba keskajal, kui Veneetsia ja Rhodos keelasid 
sissesõidu laevadel, millel oli katkuhaigeid reisijaid. Sellest ajast on pärit ka 
termin “karantiin”. Laevaga sadamasse saabunud reisijad isoleeriti 40 
päevaks enne, kui neil lubati edasi sõita oma lõplikku sihtkohta. Laevade 
ülekoormamine, mustus ja isikliku hügieeni puudumine põhjustasid sageli 
tähnilise tüüfuse epideemiaid. Vähehaaval võeti kasutusele sellised 
ennetavad meetmed nagu karantiin, täidest puhastamine ja personali 
puhtuse tagamine seebi kasutamise teel, mis vähendas tüüfuse juhtumeid.  
Ajavahemikus 1970–2003 on teavitatud enam kui 100-st laevadega seotud 
nakkushaigusepuhangust (Rooney jt., 2004). Teavitatud puhangute hulka 
kuuluvad legionelloos, gripp, kõhutüüfus, salmonelloos, viiruslik 
gastroenteriit (nt noroviirus), enterotoksigeense Escherichia coli nakkus, 
šigelloos, krüptosporidioos ja trihhinoos. Sõjalaevad, kaubalaevad, praamid 
ja kruiisilaevad olid kõik mõjutatud ning sageli kaasnesid sellega tõsised 
operatiiv- ja majanduslikud tagajärjed.  
Need teavitatud puhangud esindavad väikest osa kõigist haigustest, mida 
seostatakse nakkuse edasikandumisega laevade kaudu. Iga teavitatud ja 
haiguspuhangute aruannetes loetletud juhtumi kohta on tõenäoliselt 
mitmeid teavitamata juhtumeid.  
Kui asjakohaseid tõrjemeetmeid ei rakendata, on laevad eriti tundlikud 
haiguspuhangute suhtes. Laevadel on isoleeritud kooslused, kus elatakse 
tihedasti üksteise kõrval, kasutatakse ühiseid sanitaarruume ning toidu- ja 
veevarusid. Sellised tingimused võivad soodustada nakkushaiguste levikut. 
Vältimatu avalik tähelepanu, mis kaasneb pardal asetleidva 
haiguspuhanguga, võib avaldada laevaomanikele ja laevu transpordiks või 
puhkuseks kasutavatele inimestele tõsist finantsmõju.  
Hinnanguliselt töötab kogu maailma laevadel 1,2 miljonit meremeest (IMO, 
2009). Kuna paljud nendest veedavad merel mitmeid kuid ja sageli maailma 
teises otsas, kujutavad pikkadel reisidel olevad kaubalaevad endast eriti 
isoleeritud kooslusi. Laeval valitsevad head sanitaartingimused on 
kriitilised nii meremeeste tervise kui heaolu suhtes. Mõistlike ennetavate 
tõrjemeetmete rakendamisel on reisijaid, meeskonda ja avalikkust võimalik 
laevade kaudu levivate haiguste eest suures osas kaitsta. Tõrjestrateegiad 



tuleb võimalikul määral suunata saasteallika minimeerimisele. Rahva 
tervise seisukohast tuleb keskenduda eelkõige proaktiivsetele ja 
ennetavatele meetmetele ja mitte niivõrd tagasitoimivatele ja ravivatele 
meetmetele. Näiteks:  
• laeva ehitus ja konstruktsioon peavad nõuetekohase 
sanitaarkeskkonna säilitamise seisukohast olema võimalikult tõrkekindel;  
• pardale võetav toit, vesi ja materjalid peavad olema võimalikult 
ohutud;  
• meeskond peab omama head väljaõpet laeva sanitaarnõuete kohta 
ning pardal peavad olema kõik vajalikud seadmed, vahendid, materjalid ja 
võimalused laeval nõuetekohase sanitaarolukorra pidamiseks;  
• tuleb välja töötada riskihaldussüsteem ja seda ülal pidada, 
tagamaks rahva tervisega seotud ohtude tuvastamise, aruandluse ja 
leevendamise.  
 
1.2 Kasutusvaldkond, eesmärk ja otstarve  
Laevade sanitaarjuhendi ümbertöötatud väljaande põhieesmärgiks on 
selgitada laevadel inimeste tervise säilitamise tähtsust haiguste vältimise 
seisukohast ning juhtida tähelepanu õigete tõrjemeetmete rakendamise 
tähtsusele. Seda juhendit on ette nähtud kasutada siseriiklike lähenemiste 
väljatöötamise alusena kontrollimaks laevadel esinevaid ohte ning 
raamistikuna poliitiliste otsuste ja kohaliku tasandi otsuste vastuvõtmisel. 
Juhendit võivad teabedokumendina kasutada laevaliikluse korraldajad, 
laevaoperaatorid ja laevaehitajad. Samuti võib seda kasutada 
kontrollnimekirjana selleks, et mõista ja hinnata laevade projekteerimisega 
seotud projektide võimalikku mõju tervisele.  
Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) avaldas Laevade sanitaarjuhendi 

esmakordselt 1967. aastal ning selles on pärast seda tehtud 1987. aastal 
väiksemaid muudatusi. Minevikus viidati juhendile otse rahvusvahelistes 
tervishoiueeskirjades (IHR-is) (artikkel 14) ja selle eesmärgiks oli 
standardida laevadel reisijate tervise kaitsmiseks ja ühest riigist teise 
nakkuste leviku tõkestamiseks rakendatavaid sanitaarmeetmeid.  
1967. aasta juhend põhines 103 riigis läbiviidud uuringute tulemustel ja see 
kujutas endast üksikute riikide tolle aja parimate meetmete sünteesi. See 
käsitles joogiveevarustust, basseinide ohutust, jäätmekäitlust, toiduainete 
ohutust ja kahjurite hävitamist. Enne väljaandmist vaadati juhend läbi 
rahvusvahelises Tööorganisatsioonis (ILO) ja paljudes muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides, kes esitasid oma märkused. Juhend 
täiendas IHR-i nõudeid ja oli ametlikuks ülemaailmseks teatmikuks 
laevaehituse ja laevade opereerimisega seotud tervishoiunõuete kohta.  
Pärast 1967. aastat on välja antud mitmeid juhenddokumente, lepinguid ja 
eeskirju, mis annavad täieliku ülevaate laevade projekteerimise ja 
opereerimisega seotud üksikasjadest ning paljud nendest käsitlevad ka 
sanitaarküsimusi. Need dokumendid on juhendi esialgse eesmärgi muutnud 



teatud määral aegunuks ning selle ümbertöötatud juhendi eesmärk on 
teistsugune. Pärast IHR-i 2005. aasta versiooni (edaspidi tekstis IHR 2005 
(WHO 2005) ) pole juhendile enam selgesõnaliselt viidatud (vt punkti 1.3.1).  
Selle dokumendi eesmärgiks on tuua näiteid aktsepteeritud heade tavade 
kohta. On siiski tunnistatud, et soovitud eesmärkide saavutamiseks võib 
leida samavõrd tõhusaid alternatiivseid lahendusi. Alternatiivsete 
lahenduste kasutamisel tuleb nende efektiivsuse kohta esitada objektiivsed 
tõendid. Põhiline kriteerium on see, et tulemused oleksid efektiivsed.  
1.3 Ühtlustamine muude rahvusvaheliste eeskirjadega  
1.3.1 Rahvusvahelised tervishoiueeskirjad  
Rahvusvahelised sanitaareeskirjad töötati välja 1951. aastal, et vältida kuue 
nakkushaiguse levikut: koolera, katk, kollapalavik, rõuged, tüüfus ja taastuv 
tüüfus. Need eeskirjad töötati läbi ja nimetati 1969. aastal ümber 
rahvusvahelisteks tervishoiueeskirjadeks (IHR).  
IHR 2005 eesmärgiks on “vältida ja kontrollida haiguste rahvusvahelist 
levikut, kaitsta nende leviku eest ja kujundada välja rahva tervise tagamisele 
suunatud reaktsioon viisil, mis on kohane ja piiratud rahva tervisele 
avalduva ohuga ja mis väldib asjatut sekkumist rahvusvahelisse liiklusse ja 
kaubandusse”.  
IHR-i täiendati aastatel 1973 ja 1981. Nende eeskirjadega seotud haiguste 
arv vähendati kolmele: katk, kollapalavik ja koolera. 1995. aastal juhtis 
Maailma Tervishoiuassamblee tähelepanu nende eeskirjade 
ümbertöötamise vajadusele. IHR töötati ümber ja seda esitleti Maailma 
Tervishoiuassamblee 58. pleenumil  23. mail 2005 (WHO, 2005).  
IHR 2005 kehtib kogu maailma liiklusele: laevad, lennukid, muud 
transpordiliigid, reisi- ja kaubaliiklus. Laevu ja lennukeid käsitletakse 
konkreetsemalt vastavalt dokumentides Laevade sanitaarjuhend ja Hügieen 

ja sanitaartingimused lennunduses (WHO, 2009). Nendes juhendites antakse 
ülevaade IHR 2005 aluseks olevast tervishoiubaasist ja nad aitavad katta 
tühimikku eeskirjade kui õigusaktide vahel ning käsitlevad asjakohaste 
meetmete rakendamise praktilisi küsimusi.  
IHR 2005 artiklites 22(b) ja 24(c) nõutakse lepinguosalistel riikidel 
rakendada kõiki võimalikke meetmeid tagamaks, et rahvusvahelised 
transpordioperaatorid hoiaks oma transpordivahendid puhtad 
saasteallikatest ja nakkusest ning et pädevad asutused vastutaksid selle 
tagamise eest, et rahvusvaheliste sadamate varustus (nt joogivesi, 
toitlustuskohad, avalikud pesuruumid, vastavad tahkete ja vedelate 
jäätmete käitlemise teenused) oleksid hügieenilises seisukorras.  
IHR 2005 artikkel 22(e) sätestab, et iga lepinguosalise riigi pädev asutus 
vastutab igasuguse saastunud vee või toidu, inimeste või loomade 
ekskrementide, heitvee ja muude saastunud ainete kontrollitud viisil 
transpordivahendilt eemaldamise ja ohutu käitlemise eest.  
IHR 2005 artikkel 24 nõuab, et iga laevaoperaator peab tagama, et pardal, 
sealhulgas veesüsteemis ei leidu mingeid nakkus- ja saasteallikaid. Lisas 4 
nõutakse, et laevaoperaatorid peavad võimaldama tervishoiumeetmete 



rakendamist ja tagama IHR 2005 -le vastavate tervishoiudokumentide 
olemasolu  (nt laeva sanitaarkontrollist vabastamise sertifikaat / laeva 
sanitaarkontrolli sertifikaat [tuntakse ka laeva sanitaarsertifikaatidena], 
laeva tervisedeklaratsioon).  
Selleks on tähtis, et laevadel ja sadamates rakendataks neid meetmeid ja et 
rakendataks abinõusid selleks, et transpordivahendid oleksid vabad 
nakkus- ja saasteallikatest.  
1.3.2 Rahvusvaheline Tööorganisatsioon  
Laevanduse töökonventsioon, 2006  
Rahvusvahelise Töökonverentsi, mis on ILO põhiorgan, 94. sessioonil 
(laevandusalasel sessioonil) vastuvõetud Laevanduse töökonventsioon1 
koondab kokku enam kui 60 olemasolevat ILO laevandusalast tööstandardit, 
mida ILO on alates 1919. aastast vastu võtnud ja millest nii mõnigi sisaldab 
olulist teavet tervishoiu kohta laevade pardal. Laevanduse 
töökonventsiooni, 2006, artikli IV Tööhõive ja sotsiaalõigused 3. 
paragrahvis sätestatakse, et “kõigil meremeestel on laeva pardal õigus 
normaalsetele töö- ja elamistingimustele” ning 4. paragrahvis, et “Kõigil 
meremeestel on õigus tervisekaitsele, arstiabile, heakorrameetmetele ja 
sotsiaalse kaitse muudele vormidele”. Tervishoiu temaatikat käsitlevad 
eelkõige järgmised konventsiooni eeskirjad:  

• Eeskiri 1.2: Arstitõend, paragrahv 1, sätestab, et “Meremehed 
tohivad laeval töötada vaid juhul, kui nad on tunnistatud meditsiiniliselt 
võimeliseks oma tööülesandeid täitma”. Sellega seotud kohustuslik standard 
kehtestab nõuded meremeeste meditsiinilisele läbivaatusele ja arstitõendi 
väljaandmisele, mis kinnitab nende meditsiinilist võimekust merel oma 
tööülesandeid täita.  
• Eeskiri 3.1: Majutus ja olmetingimused, paragrahv 1, sätestab, et 
“Kõik liikmed peavad tagama, et kõigil nende lipu all sõitvatel laevadel 
nähakse pardal töötavate või elavate (või nii töötavate kui elavate) 
meremeeste jaoks ette ja hoitakse normaalsed majutus- ja olmetingimused, 
mis tagavad meremeeste tervise ja heaolu”. Selles paragrahvis kehtestatakse 
erinõuded ruumide ja muude majutuspindade suuruse, kütte ja 
ventilatsiooni, müra- ja vibratsioonitingimuste, sanitaarrajatiste, valgustuse 
ja hospitaliseerimisvõimaluste kohta. Standardi A3.1 paragrahvis 18 
sätestatakse, et “Pädev asutus nõuab laeva pardal sagedaste ülevaatuste 
läbiviimist kapteni või tema poolt volitatud isiku juhtimisel tagamaks seda, 
et meremeeste majutuskohad on puhtad, normaalselt kasutatavad ja et neid 
hoitakse heas seisukorras. Kõigi selliste ülevaatuste tulemused 
protokollitakse ja on saadaval kontrollimiseks.” (Pädev asutus on ILO-s 
määratletud asutus.) 
___________________________________________________________________________________ 1 http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm    
(hinnatud 30. jaanuaril 2011). 

 



 
• Eeskiri 3.2: Paragrahvis 1 Toit ja toitlustus sätestatakse, et “Kõik 
liikmed peavad tagama, et kõigil nende lipu all sõitvatel laevadel hoitakse 
pardal ja serveeritakse toitu ja joogivett, mis on nõuetekohase kvaliteediga 
ja toiteväärtusega ning piisavas koguses, mis katab adekvaatselt 
meremeeste vajadused pardal ja võtab arvesse erinevat kultuurilist ja 
religioosset päritolu”. Standard A3.2 sätestab muu hulgas, et “Kõik liikmed 
peavad tagama, et kõigil nende lipu all sõitvatel laevadel tagatakse 
järgmised minimaalsed standardid: … (b) toitlustusosakonna organisatsioon 
ja seadmed peavad olema sellised, et nad tagaksid meremeestele piisava, 
mitmekesise ja toitva toidu, mida valmistatakse ja serveeritakse 
hügieenilistes tingimustes; ning (c) toitlustuspersonal peab olema oma 
ülesannete täitmiseks piisavalt välja õpetatud ja instrueeritud”. Toiduainete 
õige käsitlemise ja hügieeni kohta on kehtestatud ka muid nõudeid ja 
juhiseid.  
 
• Eeskiri 4.1: Arstiabi laevapardal ja sadamates sätestab paragrahvis 1, et 
“Kõik liikmesriigid peavad tagama, et nende lipu all sõitvatel laevadel 
tagatakse kõigi meremeeste tervise kaitsmiseks vajalike meetmete 
rakendamine ning et nendel on laeval töötamise ajal juurdepääs kiirele ja 
piisavale arstiabile”; paragrahvis 3, et “Kõik liikmesriigid peavad tagama, et 
nende territooriumil laevade pardal viibivad meremehed saavad kasutada 
liikmesriigi kaldalasetsevaid raviasutusi”; ning paragrahvis 4, et “Laevade 
pardal tervisekaitse ja arstiabi kohta seaduses kehtivad nõuded hõlmavad 
standardeid meetmetele, mille eesmärgiks on meremeestele tervisekaitse ja 
arstiabi pakkumine tasemel, mis on võrreldav maismaal töötavatele 
isikutele üldiselt pakutavatele teenustele”.  
Lisaks sätestab Eeskirja 5.1: Lipuriigi kohustused paragrahv 1, et “Kõik 
liikmesriigid on kohustatud tema lipu all sõitvatel laevadel tagama oma 
konventsioonist tulenevate kohustuste täitmise”; ja paragrahv 2 sätestab, et 
“Kõik liikmesriigid peavad kehtestama efektiivse süsteemi laevadel 
töötamise ja elamise tingimuste kontrollimiseks ja sertifitseerimiseks …, 
tagades, et meremeeste töö- ja elutingimused liikmesriigi lipu all sõitvatel 
laevadel vastavad nii nüüd kui ka edaspidi selle konventsiooni 
standarditele”. Eeskirja 5.1.3: Laeva töötingimuste sertifikaat ja Laeva 

töötingimuste nõuetelevastavuse deklaratsioon paragrahvis 3 sätestatakse 
(laevadele brutotonnaažiga 500 tonni ja üle selle), et “Kõik liikmesriigid on 
kohustatud tema lipu all sõitvatel laevadel omama ja kehtivana hoidma 
Laeva töötingimuste sertifikaati, mis tõendab, et meremeeste töö- ja 
elamistingimusi laeval, sealhulgas Laeva töötingimuste nõuetelevastavuse 
deklaratsioonis sisalduvate nõuete pidevat täitmist … on kontrollitud ja et 
need vastavad siseriiklikele seadustele või eeskirjadele või muudele selle 
konventsiooni täitmiseks rakendatavatele meetmetele”; ning paragrahvis 4, 
et “Kõik liikmesriigid on kohustatud tema lipu all sõitvatel laevadel omama 



ja kehtivana hoidma Laeva töötingimuste sertifikaati, mis tõendab selle 
konventsiooni täitmiseks vajalike, meremeeste töö- ja elutingimusi 
käsitlevate siseriiklike nõuete täitmist ja meetmete rakendamist 
laevaomaniku poolt tagamaks, et asjaomasel laeval või asjaomastel laevadel 
täidetakse vastavaid nõudeid”. Lipuriik või tunnustatud organisatsioon, kes 
on selleks volitatud, on kohustatud enne sertifikaadi väljastamist üle 
vaatama muu hulgas majutustingimused, toidu- ja toitlustustingimused ja 
pardal arstiabi osutamise tingimused. Sertifikaat ei tohi kehtida kauem kui 
viis aastat (on ette nähtud ka vahepealsed sertifikaadid). 

 
Kalanduse töökonventsioon, 2007 (nr 188)

1 

ja Kalandustöö soovitused, 2007 (nr 199)
 2 

 

Need nõuded kehtivad kaluritele ja kalalaevadele ning kehtestavad nõuded 
ja juhised kalurite meditsiinilise ülevaatuse ja sertifitseerimise kohta 
(sealhulgas nõuded, mis on suunatud sellele, et laevad konstrueeritakse nii 
ohututeks kui tervislikeks), hõlmates majutust ja toitlustust kalalaevade 
pardal, arstiabi merel ja juurdepääsu meditsiiniasutustesse kaldal. 
Konventsiooni paragrahv 83 sätestab, et “24 meetri pikkustel ja pikematel 
laevadel peab pädev asutus [ILO-le alluv] nõudma perioodiliste ülevaatuste 
teostamist kapteni või tema poolt volitatud isiku juhtimisel tagamaks, et: (a) 
majutusruumid on puhtad, rahuldavalt kasutuskõlblikud ja ohutud ning 
neid hoitakse normaalses heakorras;  
(b) toidu- ja veevarud on piisavad; ja (c) kambüüsi ja toidulao ruumid ja 
seadmed on hügieenilised ja normaalses heakorras” ning et “Sellised 
ülevaatused ja nendel avastatud puuduste kõrvaldamiseks rakendatavad 
meetmed protokollitakse ja on kontrollimiseks kättesaadavad”.  
ILO standardite järgimine  
On äärmiselt soovitatav, et kõik laevade projekteerimise, ehitamise, 
kasutamise ja ülevaatusega seotud isikud, sealhulgas sadamaametnikud 
oleksid täielikult teadlikud Laevanduse 2006. a. töökonventsiooni, 
Kalanduse 2007. a. töökonventsiooni ja Kalandustöö 2007. a. soovituste 
sätetest, sest need standardid on aluseks lipu- ja sadamariikide poolt 
teostatavale kontrollile kauba- ka kalalaevade elu- ja töötingimuste üle.  
1.3.3 Rahvusvaheline Mereorganisatsioon  
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on ÜRO spetsialiseeritud asutus, 
kelle peakorter asub Ühendkuningriigis ja kellel on üle maailma 300 
töötajat. IMO asutamisleping sõlmiti 1948. aastal Genfis ja IMO tuli esimest 
korda kokku 1959. aastal. IMO põhiülesandeks on olnud töötada välja ja 
hoida ajakohasena ulatuslikku raamistikku laevanduse kohta ja selle 
töövaldkond hõlmab tänapäeval ohutust, keskkonnakaitset, õiguslikke 

küsimusi, tehnilist koostööd, mereohutust ja laevasõidu efektiivsust.
3  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C188 (vastu võetud 30. jaanuaril 2011). 



2 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R199 (vastu võetud 30. jaanuaril 2011). 3 http://www.imo.org. 



1.4 Rollid ja kohustused  
 
Laevapardal puhkevad nakkushaigused võivad oluliselt mõjutada laevade 
talitlusvõimet ja äärmuslikel juhtudel muutuda rahvusvahelise äri ja liikluse 
takistajateks. Selliste juhtumite vältimine ja nende toimumisel asjakohaste 
meetmete rakendamine on ülima tähtsusega ülesanne kõigile laevade 
projekteerimise, ehitamise ja käitamise eest vastutavatele isikutele.  
Erinevatel organisatsioonidel on laevade hea sanitaarolukorra hoidmisel 
erinevad rollid. Laevade hea sanitaarolukord on siiski kõigi nende ühine 
eesmärk, mis nõuab kõigi panust. Alates projekteerimisest kuni ehitamise, 
hankimise, kasutamise ja dokki paigutamiseni peavad kõik laevanduses 
hõivatud professionaalid etendama tähtsat rolli ennetavas riskihalduses, et 
kaitsta reisijaid, meeskonda, sadamapersonali ja rahvusvahelist üldsust 
kahjude eest.  
Reisijate ja meeskonna ohutu keskkonna tagamisel on põhiroll kanda laeva 
omanikul, operaatoril, inseneril, kaptenil ja meditsiinipersonalil. Need rollid 
ja kohustused on lühidalt välja toodud allpool.  
 
1.4.1 Projekteerija/konstruktor  
Head sanitaartingimused vähendavad tunduvalt haiguspuhanguid, mis 
puhkevad laeva pardal või siis, kui laev puutub sadamates kokku välise 
ohuga. Laevu projekteerivad ja konstrueerivad isikud peavad tagama, et 
laevu saab edukalt opereerida hügieenilisel viisil.  
Laeva konstruktsioon ja planeering peab olema selle ettenähtud 
kasutusotstarbe jaoks sobiv. Selleks tuleb pöörata tähelepanu laeva 
sanitaarolukorra suhtes tähtsatele projekti- ja konstruktsioonidetailidele. 
Mida parem ja tõrkekindlam laeva sanitaarlahendus on, seda lihtsam on 
omanikul/operaatoril kaasnevaid ohte minimeerida. Vastasel juhul – kui 
laeva projektlahenduses on palju puudusi ja aspekte, mille puhul loodetakse 
liigselt operatiivmeetmetele – on tõenäoline haiguste puhkemine.  
Laevade projektlahendus ja konstruktsioon ning sellega seotud seadmed 
peavad üldiselt vastama rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditele (nt 
erinevatele IMO, Codex Alimentarius komisjoni ja Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni standarditele).  
 
1.4.2 Omanik/operaator  
Laeva vastuvõtmisel peab omanik veenduma, et laev vastab sanitaaralastele 
projekteerimisstandarditele, mis toetavad laeva hügieenilist opereerimist. 
Nende meetmete näideteks on puhta toidu ja vee eraldamine 
toidujäätmetest ja heitveest ning olmeveevarustuse piisav arvutuslik maht. 
Vastutus selle eest, et vastuvõetud laev vastab projektlahendusele ning on 
ehitatud viisil, mis ei põhjusta reisijatele ja meeskonnale vastuvõetamatuid 
terviseriske, lasub laevaomanikul. Omanik kannab pidevalt vastutust selle 
eest, et laeva konstruktsioon sobib tema ettenähtud kasutusotstarbeks.  



Laeva operaator vastutab selle eest, et laeva saab opereerida sellisel viisil, et 
laev tagab ohutu keskkonna reisijate ja meeskonna jaoks. Operaator peab 
tagama, et laeval on piisavad ja õigesti säilitatavad toiduvarud, piisaval arvul 
asjakohaselt koolitatud meeskonnaliikmeid, et nõuetekohaselt hallata 
terviseriske pardal.  
 
1.4.3 Kapten/meeskond  
Vastavalt IMO rahvusvahelisele seadusele laevade ohutu kasutamise ja 
saastuse vältimise kohta lasub ülim vastutus meeskonna ohutuse kõigi 
aspektide eest laeva kaptenil nii nagu teda on volitanud laeva operaator. 
Kohustused delegeeritakse sageli nii, et neid jaotatakse käsuliini kaudu 
efektiivsel viisil ilma, et need oma sisu kaotaks. Kapten peab meeskonna ja 
reisijate tervise kaitsmiseks rakendama kõiki võimalikke meetmeid. Kapteni 
ja meeskonna kohustuseks on operatiivkontrolli meetmete teadlik ja 
hoolikas jälgimine.  
Laeva mehaanik on tõenäoliselt kapteni poolt delegeeritud määral vastutav 
reisijaid ja meeskonda kaitsvate insenerisüsteemide õige töötamise eest. 
Nende kohustuste hulka kuluvad mitmesugused sellised laeva 
opereerimisega seotud aspektid nagu jahutus- ja küttesüsteemid 
eesmärgiga hoida toit ja vesi ohutul temperatuuril, veepuhastussüsteemid 
joogivee puhastamiseks, jäätmekäitlus ning torustiku- ja laosüsteemide 
terviklikkus.  
 
1.4.4 Sadamavõimud  
Sadamavõimude kohustuseks on tagada vajalikud seadmed, rajatised, 
teadmised ja materjalid selleks, et laevu saaks opereerida sanitaarnõuetele 
vastavalt (näiteks ohutu toidu ja veega varustamine, ballastvee ja jäätmete 
ohutu kõrvaldamine). Sadamavõimude, tervishoiuameti ja lipuriigi IMO-
kohase pädeva asutuse rolli võib täita kas üks agentuur või võivad täita mitu 
agentuuri.  
Ennetavate kontrollistrateegiate võtmeküsimuseks on saasteallikate 
vältimine maksimaalsel võimalikul määral. Kui laevu varustatakse 
sadamates, mängivad sadamavõimud tähtsat rolli inimeste tervise 
kaitsmisel, püüdes laeva varustada parimate saadaolevate 
toormaterjalidega. Sadamavõimud peavad välja selgitama, milline asutus 
omab laeva sanitaarsertifikaati ja täidab toidukontrolli kohustusi.  
_ 
 
 
_________________________________________ 1 http://www.imo.org/OurWork/HumanElement/SafetyManagement/Pages/ISMCode.aspx 

(vastu võetud 30. jaanuaril 2011). 
 
 



1.5 Laevade sanitaarjuhendi struktuur  
See juhend on jaotatud järgmisteks peatükkideks:  
• 1. peatükk. Sissejuhatus  
• 2. peatükk. Vesi  
• 3. peatükk Toit  
• 4. peatükk Veemeelelahutusrajatised  
• 5. peatükk Ballastvesi  
• 6. peatükk Jäätmehooldus ja jäätmete kõrvaldamine  
• 7. peatükk. Nakkuselevitajate ja nende levilate tõrje  
• 8. peatükk. Nakkushaiguste tõrjumine ümbritsevas keskkonnas.  
 
1. peatükis määratletakse juhendi õiguslik taustteave, võttes arvesse 
dokumenti IHR 2005 ja kirjeldades selle seost muude rahvusvaheliste 
dokumentide, eeskirjade ja standarditega.  
Kõik paragrahvid 2–8 järgivad ühesugust struktuurilist lähenemist ja 
koosnevad kahest osast: taustteave ja juhised.  
Taustteabe osas kirjeldatakse kriitilisi küsimusi, mis käsitlevad laevadel 
kohaldatavaid tervisekaitsenõudeid ja vastava peatüki konkreetset teemat.  
Juhiste osas esitatakse kasutajale suunatud teave ja juhised vastava peatüki 
teema kohta, milles määratletakse kohustused ja esitatakse näited riskide 
kontrollimiseks vajalike meetmete kohta. See osa sisaldab rohkesti 
spetsiaalseid juhiseid (olukorra kohta, mille poole püüelda ja mille 
säilitamist taotleda)), mille kõigi juures on esitatud indikaatorid (näitajad 
juhiste järgimise kontrollimiseks) ja juhendavad märkused (nõuanded 
juhiste ja näitajate praktiliseks järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad 
aspektid, millega tuleb tegevuse prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
 



2 Vesi  
 
2.1 Taustteave  
Halvasti hallatud vesi on laevadel nakkushaiguste leviku tuntud põhjustaja. 
Vee tähtsust on rõhutatud Rooney jt teoses (2004) esitatud ülevaates enam 
kui 100 haiguspuhangu kohta, millest ühte viiendikku seostatakse vee 
kaudu edasikandumisega. See osakaal on tõenäoliselt alla hinnatud, sest 
enam kui ühte kolmandikku 100-st vaadeldud haiguspuhangust ei suudetud 
seostada mitte ühegi kindla mõjukanaliga ja ka need haigused võivad seega 
olla levinud vee kaudu. Lisaks võib vesi olla haiguse pea- või esmapõhjus ja 
seejärel kanduda edasi juba muid kanaleid mööda.  
Enamik veepõhistest haiguspuhangutest laevadel on seotud vee 
tarbimisega, mis on saastatud inimeste või loomade ekskrementidest pärit 
patogeenidega. Laevadel on esinenud haigusi ka vee keemilise mürgisuse 
tõttu, kuid keemilistest intsidentidest on teatatud tunduvalt harvem kui 
mikroobsetest juhtumitest.  
Reisijate ja meeskonna tervise kaitsmiseks tuleb laevadel joogi otstarbel 
kasutatav vesi käsutusse anda hügieeniliselt kontrollitava 
mitmekandjasüsteemina (kalda- ja jaotussüsteemist laeva puhastus- ja 
hoiusüsteemide kaudu kõikidesse veevarustuspunktidesse), et vältida 
saastumist laeva opereerimise ajal.  
Veepõhised haiguspuhangud on olnud seotud halva kvaliteediga 
punkerdusveega. Seetõttu peab esmaseks strateegiaks veega seotud 
haiguste vältimisel olema laevade täitmine veega, mis vastab WHO Joogivee 

kvaliteedi juhendile (GDWQ) (WHO, 2011) või kehtivatele siseriiklikele 
standarditele, kui need kehtestavad rangemad nõuded.  
Isegi kui vesi on sadamas ohutu, ei taga see vee ohutuna püsimist järgnevate 
ülekandmis- ja säilitustoimingute ajal. Arusaamine laeva 
joogiveevarustusest ja transportimisahelast aitab välja tuua kohad, kus 
joogivesi võib saastuda oma teel enne pardalolevate kraanideni jõudmist.  
Laeva joogiveevarustuse transportimisahel koosneb põhimõtteliselt 
kolmest põhikomponendist (joonis 2-1):  
 
1 sadamas vastuvõetava vee allikas;  
2 transpordi- ja edastussüsteem, mis hõlmab hüdrante, voolikuid, 
veepaate ja veepargaseid; vee sellises transportimisprotsessis on 
saasteainete joogivette sattumiseks mitmeid võimalusi;  
3 laeva veesüsteem, mis hõlmab joogivee ladustamist, jaotust ning 
pardavälistest allikatest, näiteks mereveest joogivee valmistamist.  
 
 
 
 



2.1.1 Joogivee kohta kehtivad standardid  
GDWQ (WHO, 2011) kirjeldab mõistlikke miinimumnõudeid ohutuks 
praktikaks, et kaitsta tarbijate tervist ja tuletada vee komponentide või 
veekvaliteedi näitajate arvulised suunisväärtused. Ei miinimumnõuded 
ohutuks praktikaks ega veekvaliteedi näitajate arvulised suunisväärtused 
pole kohustuslikud piirväärtused, vaid pigem tervisel põhinevad suunised 
riigivõimuasutustele, et aidata neil kehtestada oma kohustuslikud 
standardid, mis võivad arvesse võtta ka muid tegureid. Selliste piirväärtuste 
määratlemiseks on vaja arvestada GDWQ-d kohalike või riigisiseste, 
sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste tingimuste kontekstis. Arvestades 
laevasõidu globaalset iseloomu ja laevade vajadust võtta vett pardale ka 
muudest kohtadest, kus üldisele hügieenile ja sanitaartingimustele 
esitatavad nõuded on erinevad ja võivad olla ebapiisavad, tuleb järgida 
GDWQ (või siseriiklike standardite, kui need on rangemad) nõudeid. Selle 
lähenemise puhul tagatakse reisijate ja meeskonna järjekindel ja 
usaldusväärne kaitse saastunud joogiveega seotud võimalike ohtude eest.  
GDWQ esitab laiahaardelised juhised joogivee kvaliteedi ja ohutuse 
tagamiseks. Laevapardal hoitaval veel on põhiprobleemiks mikroobioht, 
kuid on olemas ka vähene risk seoses mürgiste kemikaalidega.  
 
WHO Joogivee kvaliteedi juhend (WHO, 2011) (GDWQ) määratleb saasteainete laia 
spektri, mis sisaldab mikroorganisme, anorgaanilisi ja sünteetilisi orgaanilisi kemikaale, 
desinfitseerimise kaasprodukte ja radionukliide, mis saavutavad joogiveevarudes ohtliku 
kontsentratsiooni ja nõuavad riskihalduses süstemaatilist lähenemist. GDWQ poolt 
defineeritud joogivesi ei põhjusta pikemaajalisel tarbimisel mingit olulist ohtu tervisele. See 
kehtib ka erinevate tundlikkuste kohta, mis võivad erinevatel tarbimisetappidel esineda.  
 
ILO konventsioon C133 (Meeskonna majutust käsitlev konventsioon 
[lisasätted], 19701) määratleb miinimumnõuded meeskonna joogiveele ja on 
ratifitseeritud mitmes riigis.   
 
 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C133      (vastu võetud 30. jaanuaril 2011).  

 
 
Laevanduse töökonventsioon, 2006, näeb meremeestele ette ulatuslikud 
tööga seotud õigused ja kaitsemeetmed. Uus tööstandard koondab ja 
uuendab enam kui 65 rahvusvahelist, meremeestega seotud tööstandardit, 
mis on vastu võetud viimase 65 aasta jooksul. Laevanduse 
töökonventsiooni, 2006, eeskiri 3.2 sisaldab nõudeid laevapardal hoitava 
joogivee kvaliteedile.  
IMO Rahvusvaheliste päästevahendite koodeks (IMO, 2010) sisaldab 
lisateavet päästepaatides olevale joogiveele esitatavate nõuete kohta.  
Viidatakse seitsmele rahvusvahelisele standardile, mis käsitlevad laeva 
veevarude projekteerimist ja rajamist ning joogivee kvaliteedi hindamist:1  



1. ISO 15748-1:2002 – Laeva- ja laevandustehnoloogia –
Joogiveevarustus laevadel ja laevandusstruktuurides – 1. osa: Planeerimine 
ja projekteerimine;  
2. ISO 15748-2:2002 – Laevad ja laevatehnoloogia – Joogiveevarustus 
laevadel ja laevandusstruktuurides – 2. osa: Arvutusmeetod:  
3. ISO 19458:2006 – Vee kvaliteet – Proovivõtt mikrobioloogiliseks 
analüüsiks;  
4. ISO 14726:2008 – Laevad ja laevatehnoloogia – 
Torustikusüsteemide sisu tähistavad värvused;  
5. ISO/IEC 17025:2005 – Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite 
pädevusele;  
6. ISO 5620-1:1992 – Laevaehitus ja laevandusstruktuurid – 
Joogiveemahutite täitmisühendused — 1. osa: Üldnõuded:  
7. ISO 5620-2:1992 – Laevaehitus ja laevandusstruktuurid – 
Joogiveemahutite täitmisühendused — 2. osa: Komponendid.  
 
2.1.2 Rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade roll (2005)  
IHR 2005 sisaldab sätteid lepinguosaliste riikide jaoks, et kohustada 
sadamaid arendama välja oma põhivõimekused, näiteks võimet tagada 
sadamarajatisi kasutavate reisijatele ohutu keskkond, sealhulgas 
joogiveevarustus  (IHR 2005 lisa 1B1(d)).  
 
Vastavalt IHR 2005 artiklitele 22(b), 22(e) ja 24(c) on liikmesriigid 
kohustatud rakendama kõiki võimalikke meetmeid tagamaks, et 
rahvusvahelised transpordioperaatorid hoiaksid oma transpordivahendid 
vabad saastus- ja nakkusallikatest, ning pädevad asutused on kohustatud 
tagama, et rahvusvaheliste sadamate rajatised oleksid hügieenilises 
seisukorras ning jälgima igasuguse saastunud vee ja toidu eemaldamist 
transpordivahendilt ja selle ohutut kahjutustamist.  
Kõigi laevaoperaatorite kohustuseks on rakendada kõiki võimalikke 
meetmeid tagamaks, et pardal, sealhulgas veesüsteemis pole nakkus- ega 
saasteallikaid. Selleks on tähtis, et laevade pardal ja sadamates järgitakse 
eeskirju ja standardeid, mis puudutab pardal serveeritava vee ja toidu 
ohutust alates kaldal paiknevast varustusallikast kuni jaotusvõrguni laeva 
pardal.  
http://www.iso.org 
 
2.1.3 Joogivee allikad kaldal ja joogivee kasutamine laeva pardal  
Sadam võib joogivett saada kas munitsipaal- või eravõrgust ning rakendab 
tavaliselt erimeetmeid selle vee haldamiseks pärast seda, kui vesi on 
jõudnud sadamasse.  
Joogivett kasutatakse laevapardal erineval viisil, mille hulka kuulub otsene 
tarbimine inimeste poolt, toidu valmistamine ja sanitaar-
/hügieenitegevused. Potentsiaalseteks kasutusvaldkondadeks on:  



• kuumade ja külmade jookide , näiteks kohvi, tee ja pulberjookide 
valmistamine;  
• jääkuubikud jookide jaoks;  
• dehüdreeritud toitude, näiteks suppide, nuudlite ja imikutoitude 
esialgse vormi taastamine;  
• toidu pesemine ja valmistamine;  
• otsene tarbimine külmaveekraanidest ja joogipurskkaevudest;  
• ravimitele manustamiseks vajaliku vormi andmine või nende 
allaneelamise võimaldamine;  
• hambapesu;  
• käe- ja näopesu, vannis ja duši all käimine;  
• nõudepesu ning anumate ja töökohtade puhastamine;  
• pesupesemine (võimalik on madalama kvaliteediga vee 
kasutamine);  
• kasutamine meditsiiniliseks esmaabiks.  
 
Ehkki mõned kasutusvaldkonnad ei seostu vee tarbimisega, puutuvad 
inimesed veega kokku ja võivad seda kogemata alla neelata (nt 
hambapesul).  
 
Ehkki igal praktilisel juhul on kasulik omada ainult ühte veesüsteemi 
joogiveevarustuseks, toiduvalmistamiseks, läbipesuks ja pesupesemiseks, 
paigaldatakse mõnikord kaks või kolm süsteemi või kahe või kolme 
süsteemi paigaldamine on nõutav: näiteks joogivesi, sanitaarvesi ja 
pesuvesi. Pesuveesüsteemi võib kasutada loputuskausside, 
pesupesemisseadmete, WC-de ning tekipesu ja puhastuse kraaniühenduste 
veevarustuseks, nõudepesuks kasutatava sooja vee ja eriotstarbel 
kasutatava vee saamiseks. Kõik mittejoogiveekraanid tuleb tähistada sildiga 
“MITTE JOOGIKÕLBLIK”. Pesuvee ja muude mitte-joogiveesüsteemide ja 
joogiveesüsteemi vahel ei tohi kunagi olla ühendust ilma sobiva tagasivoolu 
takistava seadise kasutamiseta.  
 
2.1.4 Joogiveega seotud terviseohud laevadel  
Mõned kausaalsed ohtlikud ained, mida seostatakse vee poolt põhjustatud 
haiguste puhangutega laevapardal, on loetletud tabelis 2-1. Arvestage, et 
mõnede veega seotud haiguspuhangute puhul ei õnnestunud põhjustavat 
ainet tuvastada. Puhangud olid seotud selliste põhjustega nagu:  
• sadamast tarnitud saastunud vesi  
• saastunud punkerdatud vesi  
• ühendused joogivee ja mittejoogivee vahel  
• joogivee hoiupaakide halb konstruktsioon ja teostus  
• ebapiisav desinfitseerimine.  



On avastatud, et mõned sadamad ei varustanud laevu ohutust veeallikast. 
Nendel juhtudel oli sadamas punkerdatud joogivesi seotud mitme 
haiguspuhanguga enterotoksigeense Escherichia coli, Giardia lamblia ja 
Cryptosporidium’i kaudu.  
 
Tabel 2-1 Patogeenid ja toksiinid seostatuna veest tingitud haiguste puhangutega 
laevadel 1. jaanuarist 1970 kuni 30.juunini 2003  
 
 Haiguspuhangut

e  
Nakatunud reisijate  

Patogeen/toksiin  arv  ja meeskonnaliikmete arv  
   
Noroviirus  3  788  
   
Salmonella spp.  1  292  
   
Cryptosporidium spp.  1  42  
   
Tundmatu aine  5  849  
   
Kokku  21  6405  
Allikas: Rooney jt. (2004).    
   
 



Laevadel on ruum sageli väga piiratud. Joogiveesüsteemid asuvad 
tõenäoliselt ohtlikele ainetele, näiteks kanalisatsiooni- või heitveekanalitele 
füüsiliselt lähedal, mis suurendab nende süsteemide ristühenduste 
võimalust. Külmaveesüsteemid võivad paikneda kütteallikate lähedal ja 
nende kõrgendatud temperatuur suurendab Legionella spp. vohamise ohtu 
ja mikroobikoosluse kasvu.  
Haiguspuhangute andmete analüüs näitab tavaliselt inimeste poolt muudest 
inimallikatest pärit patogeenide (nt viiruslike patogeenide ja Shigella spp.) 
olemasolu, et heitveega saastamine on üks kõige levinum veega seotud 
haiguspuhangute põhjuseid laevadel.  
Leegionäritõbi on ilmselt üks legionelloosi tuntumaid vorme. See on 
pneumoonia vorm, mis on tingitud rohkesti Legionella baktereid sisaldava 
vee piiskade sissehingamisest. Laevu loetakse mitmel põhjusel Legionella 

spp. vohamise suhtes suure ohtlikkusega keskkonnaks. Esiteks võib 
veeallikast saadava vee kvaliteet olla terviseprobleemiks, kui see vesi on 
puhastamata või on enne punkerdamist allutatud ainult jääk-
desinfitseerimisainega puhastamisele. Teiseks on vee säilitus- ja 
jaotussüsteemid laevadel komplekssed ja võivad pakkuda suuremaid 
võimalusi bakteritega saastamiseks, sest laeva liikumine suurendab 
hüdrauliliste tõugete ja tagasivoolu ohtu. Kolmandaks võivad joogivee 
omadused temperatuuri toimel muutuda (nt mootoriruumis valitseva kõrge 
temperatuuri tõttu). Mõnes troopilises piirkonnas on bakterite kasvu oht ja 
Legionella’ga saastuse esinemine külmaveesüsteemides vee kõrgema 
temperatuuri tõttu suurem. Lisaks soodustab vohamist pikaajaline 
säilitamine ja roiskumine paakides või torudes. On tähtis teada, et Legionella 

spp. suudab vohada kõrge veetemperatuuri juures 25 °C kuni 50 °C, mis 
esineb dušisõelades ja spaabasseinides ning põhjustab võimalikku mõjutust 
duššidest ja muudest sanseadmetest leviva piisknakkuse kaudu. 
Leegionäritõve mitmed laevades asetleidnud juhtumid on seotud spaades 
kasutatavate veekeerisbasseinidega  (WHO, 2001; vt ka 4. peatükki). 
Legionella pneumophila’t on avastatud tavaliste kaubalaevade 
joogiveesüsteemides (Temešnikova jt, 1996).  
Vee tootmist laevadel võib seostada oma potentsiaalsete 
terviseprobleemidega. Laevad saavad endale vett valmistada mitme erineva 
protsessi abil, millesk on näiteks pöördosmoos või merevee aurustamine. 
Soolatustamisel merevesi demineraliseeritakse, mis võib vee muuta 
korrodeeruvamaks, mis lühendab mahutite ja juhtmete kasutusiga. 
Soolatustatud vesi võib põhjustada ka tervisemõju, mis on seotud 
mineraalainete ebapiisava sisaldusega meremeeste toidus või 
korrosiooniproduktidest pärit lahustunud metallide (nt plii, nikli, raua, 
kaadmiumi või vase) tarbimisega. Reisijad ja meeskonnaliikmed võivad 
soolatustatud vett lugeda ka üksluiseks,  maitsetuks ja vastuvõetamatuks.  
Laevapardal olevaid aurustussüsteeme varustatakse mereveega, mis 
imetakse laeva niinimetatud “meremehekastide” kaudu ja juhitakse 



tavaliselt otse aurustisse. Aurustis hakkab mootori jahutusveega 
kuumutatav merevesi nendes süsteemides valitseva madala rõhu tõttu 
tavaliselt keema madalal temperatuuril (<80 °C). Kui kasutatakse selliseid 
madalaid protsessitemperatuure, pole garantiid, et toodetav vesi on 
patogeenivaba. Vastavalt Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) 
standarditele, tuleb alla 80 °C juures valmistatud vesi enne joogiveeks 
klassifitseerimist desinfitseerida. Tekkiv aur kondenseerub aurustis sees 
oleva destillaadina. Destillaat kogutakse kokku ja voolab edasistesse 
puhastamiskomponentidesse. Võib lugeda, et destillaat on vaba igasugustest 
mineraalidest ja peaaegu ei sisalda süsinikdioksiidi. Selle tulemusena tuleb 
destilleeritud veele lisada süsinikdioksiidi, et valmistada vesi ette 
taaskõvendusprotsessiks.  
Pöördosmoos tähendab vee eelpuhastust ja surve all läbi membraanide 
juhtimist nii, et sellest eralduvad soolad. Enne jaotamist võib toimuda ka 
järelpuhastamine. Osaline soolatustamine või praod membraanides võivad 
omada potentsiaalset tervisemõju mikroelementide ja orgaaniliste ühendite, 
sealhulgas lähte-merevees sisalduva õli ja rafineeritud naftasaaduste tõttu. 
Lisaks võivad mereveeallikad sisaldada ohtusid, mida mageveesüsteemides 
ei esine. Nende hulka kuuluvad erinevad kahjulikud vetikad ja 
tsüanobakterid, teatud vabalt elunevad bakterid (sealhulgas Vibrio liigid, 
näiteks V. parahaemolyticus ja V. cholerae) ning mõned kemikaalid, näiteks 
boor ja bromiid, mida esineb rikkalikumalt merevees.  
Puhastus- ja jaotussüsteemi juures tehtavate remonditööde ajal on mitmeid 
võimalusi, kuidas veevarustussüsteemis võib levida ulatuslik saastus. 
Laevaoperaatorid peavad säilituspaakide remontimise ajal rakendama 
erilisi ettevaatusabinõusid. Nii näiteks puhkes laeval tüüfusepuhang, kui 
joogivesi saastus heitvee kaudu sel ajal, kui laeva remonditi kuivdokis. 
Vajalikud on head hügieenivõtted ning remondijärgne puhastamine ja 
desinfitseerimine. Laevaehitajatel ja renoveerijatel on tavaliselt olemas 
kirjalikud protseduurid enne laevade käikuvõtmist või 
taaskasutuselevõtmist teostatava füüsilise puhastamise ja desinfitseerimise 
jaoks.  
 
2.1.5 Pudelivesi ja jää  
Mõned regulatiivasutused loevad pudelivett joogiveeks ja mõned 
toiduaineks (WHO, 2011). Pudeliveele kehtivad Codex Alimentarius 
komisjonile (FAO/WHO, 2001) vastavad rahvusvahelised 
kvaliteedispetsifikatsioonid, mis on tuletatud GDWQ-st (WHO, 2011). Kuna 
pudelivett loetakse tavaliselt toiduaineks, käsitletakse seda 3. peatükis 
Toiduained.  
Selles juhendis klassifitseeritakse nii laevadele tarnitav kui pardal toodetav, 
nii jookides kui jahutuseks kasutatav jää toiduaineks. Juhised laevades 
kasutatava jää kohta on esitatud 3. peatükis. GDWQ (WHO, 2011) kehtib nii 
pakendatud vee kui jää kohta, mis on ette nähtud inimestele tarbimiseks.  



2.1.6 Veeohutusplaanide määratlused, ülevaade ja eesmärgid  
Veeohutusplaanid (WSP-d) on efektiivne üldine halduslähenemine selleks, 
et tagada joogiveevarude ohutus. WSP-d on võrdväärsed 
toiduohutusplaanide või -programmidega, mis hõlmavad riskianalüüsi ja 
kriitilisi kontrollpunkte teostatuna toiduohutuse haldamise osana (vt 3. 
peatükki). Nagu ülalpool kirjeldatud, pole sadamas asuv joogiveeallikas 
pardal oleva joogivee ohutuse garantiiks, sest vesi võib saastuda laevale 
transportimise või pardal säilitamise või jaotamise ajal. Sadamates vee 
haldamist käsitlev WSP – alates vee vastuvõtmisest kuni laevale 
transportimiseni + veekvaliteedi mõõtmised pardal – kujundab raamistiku 
laevapardal kasutavata vee ohutusele. Veeohutusplaanide üldine ülevaade 
on esitatud allpool. Nende spetsiifilist rakendamist laevapardal kasutatava 
joogivee ohutusele on kirjeldatud punktis 2.2.  
Veeohutusplaanil on kolm põhikomponenti, mis põhinevad tervisega seotud 
eesmärkidel ja mida kontrollitakse joogivee varustusahela järelevalveahela 
kaudu. Nendeks on:  
• süsteemi hindamised, mis hõlmavad järgmisi osi: 
• veevarustussüsteemi kirjeldus selleks, et selgitada välja, kas 
joogiveevarustuse ahel (kuni tarbimiskohani) kui tervik suudab tagada 
tervishoiu eesmärkidele vastava veekvaliteedi;  
• ohtude tuvastamine ja riskide hindamine;  
• kontrollimismeetmete määramine, riskide ümberhindamine ja 
prioritiseerimine;  
• teostusplaani väljatöötamine, elluviimine ja haldamine;  
 
• operatiivne jälgimine, mis sisaldab kontrollmeetmete tuvastamist ja 
jälgimist ning tagab haldusprotsesside efektiivse funktsioneerimise;  
• juhtimine ja kommunikatsioon, seejuures kontrollimine, 
juhtimisprotseduuride ettevalmistamine ja toetusprogrammide 
väljatöötamine inimeste ja protsesside haldamiseks, sealhulgas uuendamine 
ja parendamine.  
Veeohutusplaani väljatöötamise ja elluviimisega seotud erinevaid etappe on 
kujutatud Joonisel 2-2. Lisateabe saamiseks veeohutusplaanide 
üldpõhimõtete kohta vt GDWQ (WHO, 2011) ja Veeohutusplaani 

käsiraamatut (Bartram jt, 2009).  
 
Planeeritud ülevaatus 
Pange kokku töörühm veeohutusplaani koostamiseks 
Dokumenteerige süsteem ja kirjeldage seda 
Teostage riskihindamine ja riskide iseloomustus, et selgitada välja ja mõista, 
kuidas ohud võivad mõjutada veevarustust 
Hinnake olemasolevat ja väljapakutud süsteemi (sealhulgas süsteemi 
kirjeldust ja voodiagrammi ) 
Määratlege kontrollimismeetmed – riskide kontrollimise vahendid 



Defineerige kontrollimismeetmed – millised piirväärtused määravad 
aktsepteeritava soorituse ja nende jälgimise viisi 
Kehtestage protseduurid selleks, et kontrollida, kas veeohutusplaan toimib 
efektiivselt ja täidab tervishoiul põhinevaid eesmärke 
Töötage välja tugiprogrammid (nt koolitus, hügieenivõtted, standardsed 
tööprotseduurid, uuendamine ja täiustamine, uurimis- ja arendustöö) 
Töötage välja juhtimisprotseduurid (sh korrigeerivad meetmed) 
normaaltingimusteks ja juhuslikeks tingimusteks 
Töötage välja dokumentatsiooni- ja sideprotseduurid 
 

 

Joonis 2-2 Veeohutusplaanide kasutamine 



2.2 Juhendid  

2.2.1 Juhend 2.1: Veeohutusplaan sadamavarustusele, 
transpordisüsteemile ja punkerpaatidele või -pargastele  
 

Juhend 2.1—Veeohutusplaan on välja töötatud ja  
ellu rakendatud sadama veeallikate, punkerpaatide või  
-pargaste ja laevade transpordisüsteemi jaoks.  
 
Juhendi 2.1 näitajad  
• On teostatud joogiveesüsteemi hindamine ning määratletud riskid 
ja kontrollimispunktid.  
• Sadama veesüsteemile ning punkerpaatidele või -pargastele on 
määratletud operatiivjälgimine, sealhulgas operatiivsed piirväärtused ja 
sihtkriteeriumid ning on välja töötatud korrigeerivate meetmete plaanid.  
• Sadama veesüsteemi ning punkerpaatide või -pargaste 
veeohutusplaani on kaasatud juhtimissüsteemid, sealhulgas andmete 
registreerimine, kinnitamine, kontrollimine ja teavitamine.  
 
Juhised juhendi 2.1 kohta  
GDWQ on ette nähtud käsitlema veevarude laia valikut ja pole konkreetselt 
suunatud laevadele. Seetõttu tuleb GDWQ-s esitatud juhiste kohaldamisel 
võtta arvesse sadamate ja laevade spetsiifilist konteksti. Toetatakse sellist 
üldist lähenemist, mille puhul veehooldusplaanide (Bartram jt, 2009; WHO, 
2011) väljatöötamine ja järgimine on laevades ja sadamates sama tähtis kui 
igasuguste muude veevarustusjuhtumite korral.  
Rollid ja kohustused  
Veeohutusplaan on efektiivne vahend joogiveevarustuse ohutuse tagamise 
järjekindluse saavutamiseks. Joogiveevarustuse ahela iga komponendi eest 
vastutav üksus (nt sadama veeallikas, sadama veejaotussüsteem, 
transpordi- ja edastussüsteem ning laevade veesüsteem) peab vastutama 
protsessi vastava osa veeohutusplaani koostamise ja elluviimise eest. Iga 
komponendi rollide ja kohustuste näideteks on järgmised:  
• Veeallikast vett tarniv üksus (riiklik või eraviisiline): Tema rolliks on tagada 
sadamas piisavas koguses ja piisava kvaliteediga veega varustamine. 
Kohustuseks on jälgida veesüsteemi sellest veeproovide võtmise ja 
sadamavõimude soovi korral neile proovitulemuste esitamise teel, 
sadamavõimude teavitamine kõigist negatiivsetest tulemustest ja 
rakendamist nõudvatest meetmetest, kohustudes sadamavõime teavitama, 
kui veevarud on saastunud või võivad saastuda. Selleks ettevõtteks on 
tüüpiliselt munitsipaal-veevarustusettevõte, kelle tegevuspiirkonnas sadam 
paikneb.  
• Sadama operaator ja veega varustaja: Rolliks on tagada kogu sadama 
veejaotussüsteemi terviklikkus ja laevade varustamine ohutu veega. 
Kohustuseks on tagada turvaline veevarustus sadama veejaotussüsteemist 
kuni laevale transportimiseni; jälgida veesüsteemi ja esitada veeproovide 



tulemusi veevarustusallikale, ametiasutustele ja asjaomastele 
huvirühmadele ning vajadusel rakendada korrigeerivaid meetmeid.  
1. Sadama veesüsteemi, veepaatide ja -pargaste ning laevadele transportimise süsteemi 
hindamine  

Laevade joogivett tohib hankida ainult sellistest veeallikatest ja -varudest, 
sealhulgas veepaatidest ja -pargastest, mis tagavad joogivee kvaliteedi, mis 
vastab GDWQ-le (WHO, 2011) või siseriiklikele standarditele, kui need 
kehtestavad rangemad nõuded. Erilist tähelepanu tuleb pöörata vee 
mikroobsele kvaliteedile, ehkki füüsikalised ja keemilised nõuded on samuti 
tähtsad.  
Vesi transporditakse laevadele sadama voolikusüsteemide kaudu või 
veetakse laevadele veepaatide või -pargastega. Iga kai või sadamasilla 
juures tuleb ette näha spetsiaalsed täitevoolikud, mida kasutavad laevad, 
kelle varustusse need vahendid ei kuulu. Veega otsese varustamise rajatiste 
hulka alates sadama veevarustusallikast kuni laeva joogiveesüsteemi 
täiteliinini kuuluvad torustikud, hüdrandid, voolikud ja muud vajalikud 
seadmed.  
Punkerdatud joogivee rajatiste ehitamise või vahetamise plaanid tuleb 
pädevale asutusele esitada IHR 2005-le vastavaks läbivaatuseks. Plaanidel 
peavad olema näidatud jaotustorustike asukoht ja suurus, kaitseklappide ja 
tagasilöögiventiilide asukoht ja tüüp, hüdrantide asukoht ja tüüp, sealhulgas 
väljalaske kaitsmise üksikasjad, ning täitevoolikute ja tarvikute hoiukastid.  
Mõnel juhul võivad kohalikud veeallikad olla saastatud  protosoaani 
patogeenidega (nt Cryptosporidium) või viirustega, mille olemasolu ei 
pruugi E. coli või termotolerantsed (fekaalsed) koliformid hästi näidata ning 
mis nõuavad vee rangemat puhastamist. Veeohutusplaaniga väljaselgitatud 
andmete põhjal võivad olla vajalikud täiendavad kontrollimised ja 
mõõtmised. Mõned desinfitseerimisained on efektiivsed E. coli 
deaktiveerimisel, kuid mitte Cryptosporidiumori viiruste deaktiveerimiseks. 
Nii näiteks ei ole kloori ja kloramiini tüüpilised doosid efektiivsed 
Cryptosporidium’i suhtes, mistõttu võib olla vaja kasutada 
membraanfiltreerimist või ultraviolett (UV) desinfitseerimist. UV 
desinfitseerimiseks tavaliselt kasutatavad doosid on viiruste kontrollimisel 
piiratud väärtusega, mistõttu võib olla vaja kasutada kõrgemaid UV doose 
või vaba kloori.  
2. Kasutuspiirid, kontrollmeetmed ja korrigeerivad meetmed  
Desinfitseerimine  
Sadamatesse tarnitav vesi peab jaotamiseks ja tarbimiseks sobima ilma 
täiendava puhastamiseta – välja arvatud need meetmed, mis puudutavad 
veekvaliteedi säilitamist jaotussüsteemis (nt täiendav desinfitseerimine, 
korrosioonitõkkekemikaalide lisamine). Desinfitseerimisaine jääki peab 
sadamas, veepargasel ja laeval olema võimalik veeproovides tuvastada. 
Desinfitseerimisaine mõõdetava jäägi olemasolu aitab tagada, et vesi on 
ettenähtud kasutusotstarbeks mikrobioloogiliselt ohutu. Jäägi olemasolu 
mõjutab desinfitseerimisaine esialgne doos, kasutatava desinfitseerimisaine 



doos, desinfitseerimisvajadus, vee temperatuur ja pH ning rakendamisest 
kulunud aeg. Desinfitseerimisaine jäägi oluline vähenemine võib viidata ka 
puhastusjärgsele saastumisele.  
Uued või remonditud rajatised tuleb enne taaskasutuselevõtmist 
desinfitseerida.  
Kui vesi, millega sadamat varustatakse, on saastunud, peab sadam 
rakendama korrigeerivaid meetmeid ja teavitama punkerdatud vee eest 
vastutatavat osapoolt võimalikult koheselt, et vältida saastunud vee 
transportimist laevadele.  
Tagasivoolu ja ristsaastumise vältimine  
Tagasivoolu ohu vähendamiseks peab torustike läbilaskevõime alati tagama 
positiivse surve. Joogiveesüsteemi ja muude torustikusüsteemide vahel ei 
tohi olla ühendusi. Kõiki punkerdatud vee jaoks kasutatavaid liitmikke, 
mõõdikuid ja muid abiseadmeid tuleb käsitseda ja hoida sanitaarnõuetele 
vastavalt. Kui joogivee mõõdikute sisendid ja väljundid pole kasutusel, tuleb 
need reeglina katta korkidega.  
Laeva ja sadamasüsteemide vahele tuleb efektiivseks kasutamiseks ja 
kontrollimiseks nõuetekohaselt paigaldada heakskiidetud tagasilöögiklapid. 
Võib olla vajalik külmumiskindla äravoolu olemasolu.  
Kui see pole absoluutselt vajalik, ei asu mitte-joogivee hüdrandid tavaliselt 
joogiveehüdrantidega sama kai ääres. Joogiveehüdrandid peavad olema 
tähistatud sildiga “JOOGIVESI” ja mitte-joogivee hüdrandid sildiga “MITTE-
JOOGIVESI”. Hüdrandid peavad olema nõuetekohaselt kaetud ja paiknema 
nii, et nendesse ei sattu laevade heitvesi. Varustusliinide või hüdrantide (või 
kraanide) äravooluliinid peavad lõppema tavapärasest kõrgveeseisust või 
sissesõitvate laevade tõusulainest kõrgemal. Kui torustikest ja hüdrantidest 
vee väljapuhumiseks kasutatakse suruõhku, tuleb veevarustuse kaitsmiseks 
suruõhusüsteemist saabuvale varustustorustikule paigaldada filter, 
vedelikupüüdur või sarnane seadis.  
Veepaadid ja -pargased  
Veepaadid ja -pargased on laevad, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ja 
varustatud vee vastuvõtmiseks ja vee transportimiseks laevapardal 
olevatesse joogivee- ja mitte-joogiveesüsteemidesse, kui otsevarustus 
sadamast pole otstarbekas. Nendel paatidel on veepaagid, veevoolikud ja 
liitmikud, pumbad ja sõltumatud torusüsteemid, et varustada 
pardasüsteeme joogiveega.  
Vee vastuvõtmine, käsitlemine, säilitamine ja laeva veesüsteemidesse 
transportimine peavad toimuma kontrollitavates, sanitaarsetes tingimustes. 
Kõiki voolikuid, liitmikke ja tööriistu tuleb hoida selleks ettenähtud suletud 
ja puhastes hoiukastides. Kasutajad peavad omama häid teadmisi 
veehügieeni ja sanitaarvõtete kohta.  
Vajadusel peavad pardal olema olemas desinfitseerimisseadmed. Voolikuid 
ja liitmikke tuleb regulaarselt puhastada ja desinfitseerida. Laevade 
ehitusplaanidel peavad olema näidatud täitetorustikud, hoiupaagid, 



pumbaseadmed ja kaitsemeetmed, mille on heaks kiitnud sadama 
tervishoiuteenistus või mõni muu pädev asutus.  
Kui joogivesi on varustuspunktis või veepaadis või -pargasel saastunud, 
peab vee transportimise eest vastutav osapool rakendama täielikke 
korrigeerivaid meetmeid ning teavitama laevaoperaatorit võimalikult 
koheselt nii, et operaator saaks rakendada leevendavaid meetmeid, et 
vältida saastunud vee laevale transportimist.  
3. Jälgimine ja kontrollimine  

Kõige suuremad joogiveega seotud ohud on põhjustatud inimeste 
ekskrementidest tingitud mikroobse saastusega. Vee ohutuse tagamiseks 
jälgitakse sadamas veeallikat. Jälgimiseks soovitatavate parameetrite hulka 
kuuluvad E. coli või termotolerantsed (fekaalsed) koliformid, 
desinfitseerimisaine jäägid, korrosiooniga seotud saasteained, vee hägusus, 
heterotroofne plaadilugem (HPC) ja esteetilised parameetrid. Escherichia 

coli’t või termotolerantseid (fekaalseid) koliforme kasutatakse inimeste 
ekskrementidega seotud potentsiaalse saastuse indikaatoritena. Üld-
koliformid pole tingimata fekaalisaastuse indikaatoriteks, kuid võivad 
näidata üldise puhtuse puudumist. Escherichia coli’t ja termotolerantseid 
(fekaalseid) koliforme tuleb mõõta üldiselt aktsepteeritud analüütiliste 
meetoditega. HPC-d tuleb mõõta selleks, et saada ülevaadet süsteemi 
mikroobielu üldisest olekust.  
Sellised fekaaliindikaatorid nagu E. coli või termotolerantsed (fekaalsed) 
koliformid on väärtuslikud säilitatava vee pidevaks kontrollimiseks või 
perioodiliseks katsetamiseks, kuid nende kasutamine on piiratud ainult 
laevadele tarnitava vee operatiivse jälgimisega, sest isegi lühiajaline 
kokkupuude ohtliku veega võib põhjustada haiguspuhangu. Katsetulemuste 
saamine kestab tavaliselt 18–24 tundi ja selle aja jooksul võib vesi juba olla 
tarbitud. E. coli või termotolerantseid (fekaalseid) koliforme ei tohi leiduda 
mitte üheski 100 ml veeproovis. Positiivne katsetulemus võib viidata 
ekskrementidega seotud potentsiaalselt patogeenilistele (eelkõige 
bakteriaalsetele) mikroorganismidele, mis näitab äsjast või puhastamisele 
järgnevat olulist fekaalidega saastumist või ebapiisavat puhastamist.  
On tähtis kontrollida lähtevee hägusustasemeid, sest kõrged 
hägusustasemed võivad kaitsta mikroorganisme desinfitseerimise eest, 
stimuleerida bakterite kasvu ja tekitada põhjaliku desinfitseerimise 
vajaduse. Suure hägususe puhul võib akuutset probleemi aidata lahendada 
filtreerimine, kuid edasiste probleemide vältimiseks tuleb suure hägususe 
põhjus välja selgitada.  
Kui sadamasse saabuv vesi vastab kehtestatud standarditele, on põhiliseks 
keemilise saastusega seotud probleemiks tõenäoliselt metallide leostumine 
sadama veejaotussüsteemist. Torusüsteemide korrosioon on funktsiooniks 
vee stabiilsusele ja agressiivsusele pindade ja liitmike suhtes, millega vesi 
puutub kokku transportimise ja säilitamise ajal. Sellised metallid nagu plii, 
nikkel, raud, kaadmium ja vask võivad teatud materjalidest vette leostuda ja 
mõjutada negatiivselt vee maitseomadusi või põhjustada mõnel juhul 



terviseprobleeme. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb välja selgitada 
muude probleemsete kemikaalide jälgimise vajadus. Kõik proovid peavad 
vastama GDWQ-le või kemikaale käsitlevatele  riigistandarditele, sest 
nendega korduv kokkupuutumine võib omada potentsiaalselt tähtsat mõju.  
Jälgimisdokumentatsioon tuleb alles hoida, et intsidentide korral saaks 
teostada kontrollimist ja analüüsi.  
 
2.2.2 Juhend 2.2: Vee kvaliteet  
 
Juhend 2.2 – Joogivesi peab olema saadaval piisavas koguses. 
 
Juhendi 2.2 näitajad  
1. Joogivee kogus on saastusohu minimeerimiseks sadamas piisav 
selleks, et tagada nõutav rõhk kõigis kraanides.  
2. Joogivee kogus on pardal piisav, et rahuldada kogu eeldatavat 
vajadust igaks otstarbeks (nt joogivesi, toiduvalmistamine, sanitaar- ja 
hügieenitoimingud) ja et saavutada saastusohu minimeerimiseks piisav 
veesurve kõigis kraanides.  
 
Juhised juhendi 2.2 kohta  
Joogivee piisavate varude ettenägemiseks tuleb võtta arvesse laeva 
ohvitseride ja meeskonna arvu, maksimaalselt majutatavate reisijate arvu 
ning laeva sõiduaega ja kaugust joogiveeallikatega varustatud sadamate 
vahel ning pardal puhastamiseks sobiva vee kättesaadavust. Piisavad varud 
on vajalikud selleks, et välistada vajadus puhastada merevett tugevasti 
saastunud piirkondades ning et jätta aega hoolduseks ja remondiks.  
Veevarude hulka võib vähendada, kui joogivee varusid saab pardal 
suurendada nii, et vesi vastab nõutavatele ohutusstandarditele.  
Kui pardal on joomiseks, toiduvalmistamiseks ja isikliku hügieeni tarbeks 
ebapiisavas koguses surve all joogivett, võib see mõjutada reisijate ja 
meeskonnaliikmete tervist ja heaolu. Nendeks vajadusteks vajaliku vee 
kogust tuleb siiski tüüpiliste laevakonstruktsioonide puhul adekvaatselt 
käsitleda. Mitte mingil juhul ei tohi joogiveevarud olla alla mõistliku 
baastaseme, mis tagab veevarustuse ka puhastussüsteemide hoolduse või 
remondi ajal. Selleks on tavaliselt piisav kahepäevane veevaru.  
 
2.2.2 Juhend 2.3: Laeva veevarustuse veeohutusplaan  
 

Juhend 2.3 – Veeohutusplaan peab olema välja töötatud ja  
ja seda tuleb rakendada laeva veesüsteemi kohta.  
 
Juhendi 2.3 näitajad  
1. On teostatud joogiveesüsteemi hindamine ning määratletud riskid 
ja kontrollimispunktid.  



2. Laeva veevarustussüsteemi jaoks on määratletud 
operatiivjälgimine, sealhulgas talitluspiirväärtused ja tervisega seotud 
eesmärgid ning vajadusel on töötatud välja parandusmeetmete plaanid.  
3. Laeva veeohutusplaan hõlmab juhtimissüsteeme, sealhulgas 
dokumentatsiooni, kehtestamist, kontrollimist ja sidet.  
 
Laeva veevarustussüsteemi veeohutusplaani osaks olevate meetmete 
näidetena on lisas esitatud ohud, kontrollmeetmed, jälgimisprotseduurid ja 
korrigeerivad abinõud.  
Juhised juhendi 2.3 kohta  
Laevaoperaatori rollid ja kohustused  
Laevaoperaatori rolliks on tagada reisijatele ja meeskonnaliikmetele ohutu, 
kõigile kehtestatud eesmärkidele vastav veevarustus. Laevapardal hoitav 
vesi peab olema puhas ning vaba patogeenilistest organismidest ja 
kahjulikest kemikaalidest. Kohustuseks on jälgida veesüsteemi, eelkõige 
mikroobidega seotud ja keemilisi indikaatoreid, esitada 
proovivõtutulemused huvitatud osapooltele, teavitada IHR 2005 -le 
vastavaid pädevaid asutusi negatiivsetest tulemustest jaa vajadusel 
rakendada korrigeerivaid meetmeid. Negatiivsetest tulemustest tuleb 
sobival ajal ja sobivas kohas teavitada ka meeskonnaliikmeid ja reisijaid. Kui 
on olemas WHO poolt teatud katseteks soovitatavad meetodid või 
materjalid, tuleb neid rakendada.  
Laevakapten või vee punkerdamise eest vastutav ohvitser peab vastutama 
selle kindlakstegemise eest, kas veeallika vesi on joogikõlbulik või mitte. 
Laeva meeskonda julgustatakse teavitama kõigist sümptomitest, mis 
viitavad võimalikele veega seotud haigestumistele. Laevaoperaator peab 
meeskonnale isikliku hügieeni eest hoolitsemiseks ette nägema piisavad 
tualeti- ja pesemisvõimalused. Nakkushaiguste teadaolevad kandjad ei tohi 
kunagi puutuda kokku joogiveevarudega. Nõuetekohaste teenindus- ja 
hooldustoimingute võimaldamiseks peab laevapadal olema 
meeskonnaliikmete ja seadmete asjakohane suhe. Miinimumnõuded võib 
leida ILO konventsioonist C133 ja Laevanduse töökonventsioonist, 2006. 
ILO konventsioonis C133 ja Laevanduse töökonventsioonis, 2006 
kasutatavat mõistet “mage vesi” tuleb tõlgendada joogiveena. 
Meeskonnaliikmete vahel haiguste leviku vähendamiseks tohib laevadel 
ühiseid jooginõusid kasutada ainult juhul, kui need tehakse kasutuskordade 
vahepeal hügieeniliseks.  
1. Laevade joogiveesüsteemi hindamine: ohud ja ohtlikud sündmused  
Laevaoperaator peab olema teadlik kõigist ohtudest (bioloogilistest, 
keemilistest või füüsikalistest) ja ohtlikest sündmustest, mis võivad 
sadamas esineda vee transportimisel sadamast laevale, või vee 
valmistamisel, hoidmisel ja jaotamisel laevapardal. Kõiki potentsiaalseid 
ohtusid ja ohtlikke olukordi tuleb hinnata veeohutusplaani alusel. Nende 
ohtude kohta saab teavet mitmesugustest allikatest, sealhulgas sadama 
tervishoiuteenistuse andmetest veekvaliteedi kohta ning 



epidemioloogilistest andmetest vastavas piirkonnas levivate veega seotud 
haiguste kohta.  
Mürgistest kemikaalidest tingitud haiguspuhanguid esineb palju harvem kui 
mikroobidega seotud ohtudest tingitud puhanguid. Võib siiski juhtuda, et 
reisijad ja meeskonnaliikmed on pikemat aega allutatud joogivees 
sisalduvatele keemilistele saasteainetele. Need saasteained võivad olnud 
olemas veevarustusallika vees, võivad olla vette sattunud laeva 
veejaotussüsteemis sisalduvate komponentide leostumise teel või sisalduda 
pardal valmistatud vees – näiteks broom ja bromiid ebaõigesti puhastatud 
mereveest. Seetõttu peab pardal olev vesi probleemsete kemikaalide osas 
vastama GDWQ nõuetele (või riigistandardite nõuetele, kui need on 
rangemad).  
Torusüsteemide korrosioon on funktsiooniks vee stabiilsusele ja 
agressiivsusele pindade ja liitmike suhtes, millega vesi puutub kokku 
transportimise ja säilitamise ajal. Laevapardal valmistatud soolatustatud 
vesi võib näiteks olla korrodeeriv ning soolane vesi ja soolane keskkond 
võivad avaldada sanseadmetele korrodeerivat toimet.  
Joogivee allikas  
Laevadel tarbitav joogivesi tuleb hankida ainult veeallikatest ja veevarudest, 
mille joogivee kvaliteet vastab GDWQ-s (WHO, 2011) soovitatud 
standarditele või riigistandarditele, kui need kehtestavad rangemad nõuded 
– eelkõige, mis puudutab mikroobidega seotud, keemilisi, füüsikalisi ja 
radioloogilisi nõudeid.  
Laevaoperaator peab enne vee punkerdamist kontrollima veevarustusallika 
vee kvaliteeti ja päritolu. Laevaoperaatorid võivad sadamavõimude ja 
kohaliku omavalitsusega teha koostööd vee ohutustaseme 
väljaselgitamiseks. Kui kahtlustatakse, et vesi on pärit ohtlikust 
veevarustusallikast, võib olla vajalik saastuse testimine. Kui sadamas 
tarnitav vesi ei vasta GDWQ nõuetele (või siseriiklikele nõuetele, kui need 
on rangemad), peab sadam kasutama alternatiivset, kõrgema kvaliteediga 
allikat. Lõplik desinfitseerimine on puhastamistoiming, mis on lõplikuks 
garantiiks juhul, kui on nõutav desinfitseerimisaine jäägi olemasiolu.  
Laevad, mis külastavad kahtlase kvaliteediga veega sadamaid, peavad 
kaasas vedama baastestimise (hägususe, pH-arvu ja desinfitseerimisaine 
jäägi testimise) jaoks kalibreeritud seadmeid ja tagama sobiva tasemega 
jõudlusega doos-desinfitseerimisaine või filtri olemasolu, et kindlustada 
ohutuse minimaalne tase.  
Ebasoovitavate esteetiliste parameetrite (lõhna, värvuse, maitse) 
avastamine annab märku ristühendusest heitveesüsteemiga või muudest 
potentsiaalsetest saasteprobleemidest ja seda tuleb uurida.  
Punkerdamissõlmed  
Joogivee punkerdamisel esinevate ohtude leevendamiseks tuleb luua 
mitmetõkkeline kaitse. See algab sobivate voolikute ja liitmike, 
tagasilöögiklappide ja punkerdamissõlmes olevate filtrite ning kloorimise 
kasutamisest enne, kui vesi siseneb hoiupaaki. Täitevoolikuid läbiva vee 



kvaliteedi kaitsmise lihtsustamiseks peavad voolikud olema vastupidavad, 
ühtlase ja mitteläbilaskva voodriga ning varustatud liitmikega, mis on 
konstrueeritud nii, et võimaldavad ühendamist sadama 
veevarustussüsteemiga. Joogiveevoolikute sisepinnad peavad olema 
valmistatud materjalist, mis sobib desinfitseerimiseks ja ei soodusta 
biokelme kasvu. Tuletõrjeks ettenähtud voolikud ei sobi 
joogiveevoolikutena kasutamiseks. Joogiveevoolikud peavad olema selgelt 
tähistatud näiteks sildiga “JOOGIVESI”. Igal laeval peavad olema voolikud, 
mida kasutatakse ainult joogivee transportimiseks. Kui neid voolikuid 
parajasti ei kasutata, peavad nende otsad olema suletud korkidega. 
Hoiuketid hoiavad ära korkide valesse kohta panekut. Voolikuotsi tuleb 
käsitseda nii, et saaks vältida saastumist, kui voolikuotsi lohistatakse mööda 
maad, kai- või tekipinda või lastakse neil sadamas vette kukkuda. Saastunud 
voolik tuleb põhjalikult läbi pesta ja desinfitseerida. Enne täitetorustikuga 
ühendust tuleb voolik igal juhul läbi pesta. Pärast iga kasutuskorda tuleb 
voolik tühjaks lasta ja kuivatada.  
Korkidega kaetud otstega täitevoolikud tuleb hoiukohas hoida 
spetsiaalsetes hoiukastides tähistusega “AINULT JOOGIVEEVOOLIKUD”. 
Hoiukastid peavad olema lukustatavad, ise veest tühjaksjooksvad ja 
paigutatud tekipinnast kõrgemale. Hoiukastid peavad olema valmistatud 
siledast, mittemürgisest, korrosioonikindlast ja lihtsasti puhastatavast 
materjalist. Voolikud ja liitmikud tuleb hoida heas seisukorras.  
Laeval kasutatav mittejoogivesi tuleb punkerdada eraldi torustiku kaudu, 
kasutades liitmikke, mis ei sobi joogivee punkerdamiseks. See vesi peab 
voolama läbi täiesti erineva torustikusüsteemi, mis on tähistatud teise 
värviga.  
Ohutu punkerdamise tagamiseks peab igal joogiveepaagil olema spetsiaalne 
täitetorustik, millega saab ühendada vooliku. Kanalisatsioonivoolikute 
kogemata ühendamise vältimiseks peab selle täitetorustiku äärik vastama 
standardis ISO 5620-1/2 määratletud sobivatele kriteeriumidele. Vee 
saastamise vältimiseks tuleb täitetorustik paigutada sobivale kaugusele 
paagi ülaosa või teki kohal, mida torustik läbib.  See on tavaliselt värvitud ja 
tähistatud sinisega ning varustatud sildiga “JOOGIVEEGA TÄITMINE”. 
Täitetorustikul võib olla keermestatud kate või kork, mis on ketiga 
kinnitatud kõrvalasetseva vaheseina või pinna külge nii, et kate või kork ei 
puuduta vabalt rippudes tekki. Torustikud, mis juhivad joogivett ventiilide 
või vahetatavate toruliitmike kaudu muudesse süsteemidesse, ei loeta 
tavaliselt vastuvõetavaks – välja arvatud juhul, kui ventiilile järgneb 
õhupilu. Kui joogivee juhtimiseks kõikidesse paakidesse kasutatakse ainult 
ühte täitetorustikku, on rahuldavaks meetodiks joogiveepaagi ja muude 
paakide ühendamine õhupilu vahendusel. Soovimatute osakeste sissevoolu 
vältimiseks võib täitetorustikus kasutada filtrit. Nendele filtritele tuleb 
vastavalt tootja juhistele regulaarselt teostada vastuvoolupesu või filtrid 



välja vahetada. Kogu joogivee täitetorustikku läbiv joogivesi peab enne 
joogiveepaakidesse jõudmist läbima automaatse kloorimisseadme.  
Vee valmistamine laevapardal  
Kui merevett puhastatakse laeva pardal joogiveena kasutamiseks, ei tohi 
ristsaastumise vältimiseks heitvett lasta üle parda laeva samalt küljelt, kus 
toimub joogivee sisselaskmine. Kui heitvee väljalaskmist pole otstarbekas 
laeva vastasküljele paigutada, tuleb heitvee väljalaskmine viia vee 
sisselaskmisest võimalikult kaugele ahtrisse ja vee sisselaskmisega 
võrreldes võimalikult sügavale.  
Vett võib laeva pardal valmistada soolatustamise, pöördosmoosi või 
destilleerimise teel. Täielik soolatustamisprotsess demineraliseerib 
merevee. See muudab vee korrodeerivaks ja lühendab veega 
kokkupuutuvate mahutite ja torustike kasutusiga. Selliste materjalide 
kvaliteedile tuleb pöörata erilist tähelepanu ja joogiveega kasutamiseks 
sobivate materjalide sertifitseerimise tavapärased protseduurid ei pruugi 
“agressiivse” soolatustatud vee jaoks olla piisavad.  
Soolatustatud vee agressiivse olemuse tõttu ja seetõttu, et seda vett võib 
lugeda üksluiseks,  maitsetuks ja vastuvõetamatuks, stabiliseeritakse seda 
vett tavaliselt selliste kemikaalide nagu kaltsiumkarbonaadi lisamise teel. 
Kui vett on niiviisi töödeldud, ei tohi soolatustatud vesi olla enam 
agressiivsem kui joogiveevarustuses tavaliselt esinev vesi. Sellisel töötlusel 
kasutatavad kemikaalid peavad olema allutatud sertifitseerimise ja 
kvaliteedi tagamise menetlusele. Soolatustatud vee remineraliseerimise 
protsessi tuleb kontrollida pH-arvu, kareduse ja hägususe katsekomplekti 
abil. Vesi, mis pole taaskarestamisprotsessi tõrke tõttu stabiliseeritud, on 
tavaliselt väga väikese elektrijuhtivusega (nt 50 µS/cm) ja kõrgendatud pH-
arvuga (üle 8,0). Kõrge pH-arv võib olla põhjus ebarahuldavale 
desinfitseerimistulemusele ja vähenenud karedus või tuua kaasa metallide 
vette leostumise.  
Merevett destilleeriv ja joogiveesüsteemi veega varustav aurustusseade 
peab olema sellise konstruktsiooniga, et suudab joogivett toota tõrgeteta. 
Destilleerimisel kasutatakse merevee aurustamiseks soojust ja 
rõhumuudatusi, vabastades merevee selles lahustunud ja suspendeeritud 
tahketest ainetest ja peaaegu kõigist lahustunud gaasidest. 
Joogiveetorustikega otse ühendatud kõrg- ja madalsurveseadmed peavad 
olema võimelised looma ühenduse heitveesüsteemiga, kui destillaat pole 
kasutuskõlblik. Kui vesi aurustatakse madalal temperatuuril (<80 °C) 
madalsurveseadmetes, ei saa tagada, et destillaat on vaba patogeenidest. 
Vastavalt ISO-standarditele vajab temperatuuril alla 80 °C toodetud vesi 
enne joogiveeks tunnistamist desinfitseerimist.  
Desinfitseerimine tuleb teostada veepuhastusprotsessi ajal – ideaaljuhul 
viisil, mis tagab kogu vee (sh punkerdatud vee) käsitlemise enne 
joogiveepaaki jõudmist. Destilleerimisseadet või laeva joogiveesüsteemi 
veega varustavat muud  protsessi ei tohi kasutada saastunud vetes või 



sadama piirkonnas, sest mõned lenduvad saasteained võivad selles 
protsessis edasi kanduda.  
Puhastusseadmed tuleb ette näha sellised, et on tagatud nende efektiivne 
töötamine joogivee valmistamisel, mis vastab GDWQ (WHO, 2011) nõuetele 
või mõne muu pädeva ametiasutuse nõuetele.  
Materjalid  
Kõigi vee tootmise, transportimise ja säilitamise ajal veega kokkupuutuvate 
pindade valmistamiseks kasutatavad materjalid (voolikud, liitmikud, torud, 
paagid, kinnitusvahendid, joodetud liited) peavad selleks otstarbeks 
kasutamiseks omama pädeva asutuse (regulatiivorgani või sõltumatu 
kolmanda osapoole) heakskiitu. Tarnitav vesi ei tohi nendele pindadele ja 
liitmikele olla korrodeeriv. Tuleb kontrollida selliste näitajate nagu 
temperatuur, pH-arv ja leeliselisus vastavust antud konkreetse veetüübi 
kohta ettenähtud asjakohastele vahemikele (vt WHO, 2011). Muret on 
tekitanud veevarustus- ja -transpordisüsteemides kasutatavad 
plastifikaatorid, lahustid, vuukimisained ja võõbad. On tähtis tagada, et kõik 
veevarustusega kokkupuutuvad materjalid oleksid sobivad ja ei eraldaks 
vette kahjulikke kemikaale. Kui toru või paak on valmistatud materjalist, 
mis nõuab pinnakatet, ei tohi see pinnakate muuta vett mürgiseks ega muul 
viisil inimestele tarbimiseks mittekõlblikuks (nt kemikaali lõhn). Materjalid 
peavad vastavalt kasutusotstarbele sobima kasutamiseks sooja või külma 
veega.  
Joogiveepaagid  
Joogivett tuleb hoida paakides, mis on ehitatud ja paiknevad nii, et nad 
oleksid kaitstud paagi seest- või väljastpoolt pärit saastuse eest. Paagid 
tuleb konstrueerida nii, et oleksid välditud ristühendused nende ja mitte-
joogivett sisaldavate paakide või torude vahel. Ideaaljuhul peavad 
joogiveepaagid asuma ruumides, milles pole soojuskiirgus- ega 
saasteallikaid.  
Joogiveepaagid peavad olema valmistatud metallist või muust sobivast 
materjalist, mis on joogiveega kokkupuutumisel ohutu, ning peavad olema 
saastuse vältimiseks piisavalt tugevad. Veepaakide puhul on tähtis nende 
korrosioonivastaste katete nõuetekohane hooldus. Ideaaljuhul ei jaga 
joogiveepaagid ühist ruumi laevakerega või muude, mittejoodavaid 
vedelikke sisaldavate paakidega. Joogiveepaakidest ei tohi läbi minna mis 
tahes väljavoolutorustikud ega pesuvett, soolast vett või mingit muud 
mittejoogivett juhtivad torud. Kui see on vältimatu, tohivad torud 
joogiveepaake läbida ainult veekindlates, ise veest tühjaksjooksvates 
tunnelites. Samuti on soovitatav, et heitvee-äravoolud ei kulge üle 
joogiveepaakide või pesuvee paagi vaatluskaevude. Soovitatav on ka, et 
tualettruumid ja vannitoad ei ulatu üle teki mingi osa, mille all on joogi- või 
pesuveepaagid.  
Kõik joogivee hoiupaagid peavad olema varustatud ventilatsiooniavaga, mis 
asub sellises kohas ja on konstrueeritud nii, et oleks välditud saasteainete ja 
nakkusetekitajate sissepääs. Nii näiteks peab ventilatsiooniava olema 



putukate sissepääsu takistamiseks kaetud tiheda võrguga. Laeva liikumise 
tõttu võib joogiveepaakides aset leida intensiivne õhuvahetus. Kahjulike 
osakeste sissetungimise vältimiseks tuleb kasutada filtreid, mis on 
konstrueeritud selliste ainete nagu mustuse ja heitgaaside tõrjumiseks. Neid 
filtreid tuleb regulaarselt puhastada või vahetada. Võõrkehade 
vettekukkumise vältimiseks ei tohi ventilatsioonitorud lõppeda kohe 
veepinna kohal. Joogiveepaak ei tohi olla ühendatud mingi paagi 
ventilatsiooniga, mis sisaldab mittejoogivett või on ette nähtud 
mittejoogivee hoidmiseks, sest võib tekkida ristsaastus.  
On tähtis, et joogiveepaak oleks varustatud ülevoolu või kaitseklapiga, mis 
asub sellises kohas, et ei ületataks paagi katsesurukõrgust. Ülevool peab 
olema konstrueeritud ja kaitstud samal viisil, kui on soovitatud 
ventilatsiooniavade kohta. Ülevool võib olla kombineeritud 
ventilatsiooniavaga, kuid nii ventilatsiooniavade kui ülevoolude kohta 
kehtestatud konstruktsiooni- ja kaitsenõudeid tuleb järgida.  
Joogiveepaagid tuleb konstrueerida nii, et neid saaks saastuse 
eemaldamiseks täielikult tühjaks lasta. Setete või biokelme sisseimemise 
vältimiseks ei tohi paagi imitoru ots olla paagipõhjale lähemal kui 50 mm.  
Kõik joogiveepaakide veesügavuse määramiseks ettenähtud vahendid 
peavad olema konstrueeritud nii, et oleks välditud saasteainete või -
vedelike sissepääs. Joogiveepaagid peavad olema varustatud vahenditega, 
mis võimaldavad väljastpoolt lugeda paagi täitetaset. See konstruktsioon ei 
tohi luua roiskunud veega piirkondi, mis võivad muutuda saasteallikaks. 
Sügavust ei tohi käsitsi mõõta, sest see võib joogivett asjatult saastata.  
Kõik joogiveepaagid peavad olema selgelt tähistatud sildiga, millel on 
näidatud paagi maht ja näiteks tekst “JOOGIVEEPAAK”.  
Joogiveepaak peab olema varustatud kontrollkattega, mis võimaldab 
juurdepääsu puhastamiseks, remontimiseks ja hoolduseks. Katte avamisel 
saastuse vältimiseks ei tohi ava võimaldada otsest juurdepääsu kaitsmata 
veepinnale. Konstruktsioonireeglid peavad vastama standarditud 
rahvusvahelistele eeskirjadele. Tühjad paagid tuleb perioodiliselt üle 
vaadata (näiteks kord aastas). Paaki sisenevad inimesed peavad kandma 
kaitseriietust. Töötajad peavad kandma puhast, ühekordselt kasutatavat 
kombinesooni, näomaski, ühekordselt kasutatavaid kummikindaid ja 
kummisaapaid, mis on heledat värvi, väga puhtad ja mida kasutatakse ainult 
joogiveepaakide sees. Paagis kasutatavad saapad ja kõik tööriistad tuleb 
enne paaki sisenemist desinfitseerida. Joogiveepaakidesse ei tohi lubada 
siseneda kroonilisi haigusi (nt diarröad) põdevatel isikutel.  
Proovivõtukraanid tuleb paigaldada otse igale paagile ja võimaldama 
proovide võtmist joogivee kvaliteedi kontrollimiseks. Kraanid peavad 
saastuse vältimiseks olema pööratud allapoole. Proovivõtukraanid peavad 
olema valmistatud materjalist, mis lubab desinfitseerimist ja 
steriliseerimiseks leegiga kokkupuudet. Külma joogivett tuleb hoida 



temperatuuril alla 25 °C. Lisateavet joogiveepaakidele esitatavate tehniliste 
nõuete kohta leiate standardist ISO 15748-1.  
Joogiveepaagid ja joogivee jaotussüsteemi kõik osad tuleb puhastada, 
desinfitseerida ja joogiveega läbi pesta:  
• enne kasutuselevõtmist; ja  
• enne taaskasutuselevõtmist pärast remonti või väljavahetamist; või  
• pärast mingile saastusele allutamist, sealhulgas sisenemisel 
joogiveepaaki.  
 
Joogiveepaagid tuleb üle vaadata, puhastada ja desinfitseerida kuiv- või 
märgdokkides viibimise ajal või kord kahe aasta järel, kui see tähtaeg täitub 
varem.  
Pärast potentsiaalset saastumist desinfitseerimise teostamiseks tuleb kogu 
mõjutatud piirkonnas suurendada vaba jääkhalogeeni sisaldus vähemalt 50 
mg/l-ni ja hoida seda kontsentratsiooni 4 tundi või järgida mingit muud, 
WHO poolt tunnustatud protseduuri.  
Joogiveepumbad  
Joogiveepumbad peavad omama pidevaks joogiveevarustuseks piisavat 
tootlikkust. Saastuse vältimiseks ei tohi pumpasid kasutada mingil muul 
otstarbel kui ainult joogivee pumpamiseks. Pumba imitorustikule võib 
paigaldada filtri. Filtreid tuleb hooldada vastavalt tootja juhendile (nt 
vahetamise või regulaarse vastuvoolupesu osas). Reservpumba 
paigaldamine on vajalik avariiolukordades, näiteks kui joogiveesüsteemi 
teenindav põhipump on rikkis.  
Kui see teine pump ja selle torustik on veega täidetud, tuleb seda pumpa 
kasutada põhipumbaga vaheldumisi, et vältida mikroobse saastuse 
tekkimist roiskuvas vees. Mõnedele laevadele kambüüside ja sahvrite kas 
avarii- või tavarežiimis surveväljunditele täiendavaks teenindamiseks 
paigaldatud käsipumbad peavad olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et 
nendesse ei pääseks saasteained. Pumbad peavad tagama pideva käituse, 
kui see on vajalik survestatuse hoidmiseks – näiteks automaatse täitumise 
teel. Kui nende pumpadega varustatakse joogiveepaaki, tuleb kasutada 
otsest , st ilma õhupiluta ühendust pumbaga.  
Hüdrofoor  
Hüdrofoorpaake kasutatakse joogiveepaigaldise survestamiseks ja joogivee 
transportimise võimaldamiseks läbi süsteemi. Laiendatud 
joogiveepaigaldistes kasutatakse kõigis kraanides pideva sundsurve 
tekitamiseks hüdrofoorpaakide asemel pidevalt töötavaid 
joogiveepumpasid.  
Hüdrofoorpaagid peavad vastama samadele kriteeriumidele kui muud 
joogiveepaagid. Paagid peavad puhastamiseks olema varustatud 
hooldusavadega. Paagid peavad olema piisava suurusega ja paiknema mis 
tahes soojusallikatest eemal. Kui hüdrofoorpaakides kasutatakse õhupadja 
tekitamiseks suruõhku, tuleb veevarustuse kaitsmiseks suruõhusüsteemist 



saabuvale varustustorustikule paigaldada filter, vedelikupüüdur või sarnane 
seadis. Üksikasjalikumat teavet leiate ISO-standarditest.  
Kalorifeer  
Kalorifeere kasutatakse sooja vee valmistamiseks. Väikestes 
joogiveesüsteemides võib alati, kui tekib sooja vee vajadus, kasutada 
niinimetatud detsentraliseeritud sooja vee valmistamise süsteeme. 
Ulatuslikumate paigaldiste puhul paigaldatakse tavaliselt siiski soojavee 
tsentraalne valmistusseade kombineerituna soojavee ringlussüsteemiga. 
Kalorifeeride materjalid ja konstruktsioon peavad vastama samadele 
kriteeriumidele kui joogiveesüsteemi muud osad. Nad peavad olema 
varustatud hooldusavaga ja soojusisolatsiooniga. Legionella spp. kasvu 
vältimiseks peab soe vesi kalorifeerist väljuma vähemalt temperatuuril 60 
°C. Tuleb kasutada soojavee ringlussüsteemi ja tagastuv vesi ei tohi olla 
külmem kui 50 °C.  
Veejaotussüsteem  
Laevad peavad olema varustatud vee kvaliteeti kaitsva torustikuga. Enne 
uute laevade tarnimist peab pädev asutus või mõni muu sõltumatu volitatud 
organ kontrollima laevade vastavust projekti spetsifikatsioonidele. Tuleb 
järgida tehnilisi standardeid, näiteks ISO-standardeid. Sellise kontrollimise 
ajal peab saama kasutada laeva tehnosüsteemide selget ja täpset skeemi.  
Veega kokkupuutuvad materjalid peavad olema oma ettenähtud 
kasutusotstarbe jaoks ohutud. Selle tagamiseks tuleb uute laevade 
ehitamisel ja vanade laevade remondil ja renoveerimisel kasutada uusi 
torusid, voolikuid ja liitmikke joogiveesüsteemis ja pesuveesüsteemis, kui 
pesuvett võidakse pärast puhastamist kasutada täiendava joogiveena. Kõik 
kasutatavad materjalid peavad vastama laeva registreerimisriigi riikliku 
tervishoiuameti kehtestatud nõuetele. Pliist ja kaadmiumist materjalid ei 
tohi puutuda veega kokku torude, liitmike ja ühenduste kaudu ning neid ei 
tohi kasutada mitte kuskil joogiveesüsteemis, sest need metallid võivad 
vette leostuda ja seda saastata.  
Ristühendus-torustikuvigade vältimiseks peab joogiveetorustik olema 
selgesti identifitseeritav. Joogiveetorustiku identifitseerimiseks võib 
kasutada rahvusvahelistele standarditele vastavat värvuskoodi (ISO 14726: 
sinine–roheline–sinine).  
Laevameeskond peab omama väljaõpet hügieeniga seotud 
ettevaatusabinõude rakendamiseks uute torude paigaldamise või 
olemasolevate torude remontimise ajal. Laeva projekteerimisel on tähtis 
minimeerida punktide arv, kuhu vesi saaks koguneda ja soojeneda (>25 °C) 
ning roiskuda. Nii näiteks tuleb põletuste vältimiseks temperatuuri 
reguleerventiilid paigaldada vee kasutamise punktidele võimalikult 
lähedale, et minimeerida soojaveetaskute tekkimist. Jaotussüsteemi 
tupikute arv tuleb minimeerida.  
Kui sooja- ja külmaveetorustik paigaldatakse kõrvuti, tuleb kasutada 
asjakohast soojusisolatsiooni, et vältida vastavate torude soojenemist või 
jahenemist ning bakterite kasvu võimalust.  



Torustiku kõik komponendid peavad taluma temperatuuri 90 °C, et 
vajadusel võimaldada termilist desinfitseerimist.  
Jaotussüsteem tuleb projekteerida nii, et oleks välditud mõnest tähtsa 
puhastus- või säilitusprotsessist möödaminek.  
Sanseadmed (kraanid, dušid)  
Sanseadmetesse ja liitmikesse võib koguneda saastus ja konstruktsioon 
peab ette nägema võimalused nende riskide kontrollimiseks. Sanseadmete 
korrasoleku tagamiseks tuleb heakskiidetud ohutute meetmete abil tagada, 
et sanseadmed peavad vastu soolase vee ja soolase keskkonna 
korrodeerivale toimele.  Lisaks peavad sanseadmed olema lihtsasti 
puhastatavad ja projekteeritud efektiivseks töötamiseks. Puhastamise 
lihtsustamiseks on võimalusel eelistatavad ümardatud sisenurgad.  
Kõik sanseadmed peavad taluma temperatuuri vähemalt 70 °C , et vajadusel 
võimaldada termilist desinfitseerimist.  
Joogivee kraanid tuleb tähistada sildiga “JOOGIVESI”. Analoogselt tuleb 
mitte-joogivee kraanid tähistada sildiga “JOOMISEKS KÕLBMATU”. Ohutule 
joogiveevarustusele kaasaaitamiseks peavad joogiveekraanid paiknema 
sobivates kohtades, näiteks reisijate, ohvitseride ja meeskonnaliikmete 
kajutite piirkonnas ning mootori- ja katlaruumis. Toidu ohutuse tagamiseks 
tuleb soe ja külm joogivesi kambüüsi, sahvrisse nõudepesuruumi juhtida 
rõhu all.  Otseselt toiduga kokkupuutuv aur tuleb valmistada joogiveest. 
Katlaaur on joogivee ja toidu kuumutamise ohutu vahend, kui auru 
rakendatakse kaudselt, st spiraalide, torude või eraldi kambrite kaudu. Soe 
ja külm joogivesi tuleb arstiabipunktidesse kätepesu ja hoolduse 
vajadusteks juhtida rõhu all. Jookide valmistamiseks kasutatava jää 
valmistamiseks tohib külmikutesse juhtida ainult joogivett.  
Pesuveesüsteemi (kui on paigaldatud) võib kasutada loputuskausside, 
pesupesemisseadmete, WC-de ning tekipesu kraaniühenduste 
veevarustuseks, nõudepesuks kasutatava sooja vee ja eriotstarbel 
kasutatava vee saamiseks. Pesuvee hoiumahutid tuleb valmistada ja kaitsta 
joogiveemahutitega sarnasel viisil nii, et oleks välditud saastumise võimalus. 
Pesuveesüsteemi kõik kraanid peavad olema selgelt tähistatud sildiga 
“MITTE JOOGIKÕLBULIK”.  
Kraanikaussidel peavad olema sooja ja külma joogivee torustikud, mis 
lõpevad lihtsa segistiga, et kontrollida bakterite kasvu, mis vastasel juhul 
hakkaks soojaveetorustikus vohama. Soovitatav on julgustada reisijate ja 
meeskonnaliikmete hügieenilisi harjumusi, pannes kraanikausi juurde sildi 
“PESKE KRAANIKAUSSI ENNE JA PÄRAST KASUTAMIST”.  
Harva kasutatavad kraanid ja dušid suurendavad vee roiskumisest tingitud 
mikroobikasvu ohtu. See võib põhjustada kogu jaotussüsteemi saastumist ja 
seda tuleb vältida. Seetõttu tuleb riski vähendamiseks harva kasutatavaid 
sanseadmeid regulaarselt mõni minut loputada. Loputusgraafik võib olla 
kasulik vahend tagamaks loputamise teostamist perioodilise hoolduse ajal.  
Sooja joogivee süsteemi, sealhulgas dušše, tuleb hooldada patogeeniliste 
Mycobacterium või Legionella bakterite kasvu minimeerimiseks. Dušid tuleb 



puhastada ja desinfitseerida iga kuue kuu järel. Õhustusseadmed võivad 
sisaldada väga suurel arvul patogeenilisi baktereid, näiteks bakterit 
Pseudomonas aeruginosa. Seetõttu tuleb õhustusseadmeid regulaarselt 
puhastada ja desinfitseerida.  
2. Talitlus-piirväärtused, jälgimistoimingud ja korrigeerivad meetmed  
Desinfitseerimine  
Kui on vajalik käsitlemine, puhastamine või desinfitseerimine, tuleb valida 
pädeva asutuse poolt vastavalt IHR 2005 -le soovitatud meetod, mida laeva 
ohvitserid ja meeskonnaliikmed peavad saama lihtsasti rakendada ja 
hallata. Desinfitseerimine on kõige efektiivsem, kui vesi on hägususe 
kõrvaldamiseks juba puhastatud ja kui desinfitseerimise vajadust tingivad 
või patogeene desinfitseerimise eest kaitsta suutvad osakesed on 
eemaldatud. Desinfitseerimine ei kõrvalda siiski alati kõiki nakkusaineid. Nii 
näiteks võib desinfitseerimisaine madala jääksisaldusega vett kergesti 
tabada ristsaastumine. Lisaks toodavad sellised parasiidid nagu 
Cryptosporidium ootsüste, mis on väga vastupidavad klooriga või 
kloramiiniga teostatava desinfitseerimise suhtes ja mida tuleb eemaldada 
filtreerimise teel või deaktiveerida mõne alternatiivse meetodiga, näiteks 
UV-kiirguse abil.  
Laiendatud jaotussüsteemides peab alles jääma desinfitseerimisaine 
jääksisaldus, mis piirab mikroobiohu suurenemist, mis võib veele anda 
kõrvalmaitset ja põhjustada torustikus ja liitmikes roiskumist. 
Desinfitseerimisaine jääksisalduse (nt vaba kloor kontsentratsiooniga >0,5 
mg/l) säilitamine aitab näiteks kaasa Legionella spp. kontrolli all hoidmisele. 
Lisaks võib jääksisaldus surmata väga väikesel hulgal esinevaid patogeene, 
mis võivad olla võrku sattunud.  
Kui desinfitseerimisainena kasutatakse kloori, tuleb hoida kloori rahuldavat 
jääksisaldust (tüüpiliselt umbes 0,5–1 mg/l vaba kloori puhul või 1 mg/l 
kloramiini puhul, sest vesi siseneb jaotus- või hoiusüsteemi).  
Desinfitseerimisaine jääksisaldus peab kloori (kõige levinuma 
desinfitseerimisaine) puhul ideaaljuhul olema mitte alla 0,2 mg/l ja mitte 
üle 5 mg/l. Efektiivse esmase desinfitseerimise tagamiseks peab vaba kloori 
jääkkontsentratsioon olema pärast vähemalt 30 minuti pikkust kontaktaega 
ja 8,0-st väiksema pH-arvu puhul olema vähemalt 0,5 mg/l. Kloorijääki tuleb 
hoida kogu jaotussüsteemis; tarbimispunktis peab vaba kloori minimaalne 
jääkkontsentratsioon olema 0,2 mg/l.  
Väärtust 8,0 ületav pH-arv vähendab oluliselt kloori desinfitseerivat toimet. 
Laeva pardal peavad olema kättesaadavad testimiskomplektid pH-arvu 
kontrollimiseks enne desinfitseerimist ning vaba kloori ja üldkloori 
kontsentratsioonitaseme kontrollimiseks desinfitseerimise ajal ja neid tuleb 
kasutada vastavalt tootja juhendile.  
Suuremate saastuste puhul ei ole need normaalsed jääkkontsentratsioonid 
piisavad ja neid ei tuleks usaldada. Desinfitseerimisaine jäägi olemasolu ei 
tähenda, et vesi oleks tingimata ohutu. Analoogselt ei tähenda jäägi 



puudumine, et vesi on tingimata ohtlik, kui allikas on turvaline ja jaotus 
täielikult kaitstud.  
Protsessi juhtparameetreid, näiteks desinfitseerimisaine 
jääkkontsentratsiooni vee desinfitseerimisseadmetes ja kõige kaugemal 
asetsevas kraanis (nt sillatekil) tuleb jälgida piisava sagedusega, et avastada 
kõrvalekalded juhtimisprotsessides piisavalt vara selleks, et vältida 
saastatud vee kasutajateni jõudmist. Ideaaljuhul tähendab see pidevat 
automaatrežiimis jälgimist.  
Desinfitseerimisaine jäägi puudumine seal, kus see peaks tavaliselt esinema, 
võib olla ristsaastumise kasulikuks tunnuseks. Paljud viiruslikud ja 
parasiitsed patogeenid on desinfitseerimisaine madala kontsentratsiooni 
puhul siiski resistentsed ja desinfitseerimisaine jääk pole saastunud vee 
käsitlemisel usaldusväärne. Desinfitseerimisaine jääkide madal tase võib 
deaktiveerida bakterite sellised indikaatorid nagu E. coli ja varjata saastust, 
mis võib sisaldada resistentsemaid patogeene. Sellistel juhtudel 
rakendatakse tavaliselt superkloorimise teel käsitlust, et hävitada 
resistentsed viiruslikud ja parasiitsed patogeenid. Superkloorimine hõlmab 
aja ja kontsentratsiooni erinevaid kombinatsioone, näiteks võidakse kloori 
doseerida nii, et pärast 1 tunni pikkust kontaktaega saavutatakse kloori jääk 
umbes 20 mg/l .  
Kui joogiveepaake ja -süsteemi või nende mingit osa on käiku võetud, 
vahetatud või need on olnud saastatud, tuleb need enne uuesti 
kasutuselevõttu puhastada, desinfitseerida ja läbi pesta. Kui vee 
destilleerimisseade on ühendatud joogiveepaagi või -süsteemiga, tuleb 
destilleerimisseadme ja joogiveepaagi või -süsteemi vahel paiknevad 
abiseadmed desinfitseerida ja joogiveega põhjalikult läbi pesta.  
Kui desinfitseerimiseks kavatsetakse kasutada UV-valgust, peavad need 
seadmed omama riigi pädevate asutuste heakskiitu. UV-seadmed vajavad 
regulaarset hooldust, sealhulgas puhastamist ja lambi vahetamist vastavalt 
kasutusjuhendile. Tavaliselt tuleb UV-seadmed paigaldada vertikaalselt, et 
vältida setete kogunemist lambile. Möödaviigud UV-seadmete ümber pole 
lubatud, sest siis on kogu süsteemi saastamise oht suurem. Suure hägususe 
puhul tuleb UV-seadmete ees kasutada eelfiltreid, mis tagavad, et seade 
töötab vastavalt tootja esitatud tehnilistele andmetele. Tuleb arvestada, et 
UV-seadmetel pole jääktoimet ja et kogu vesi peab saama valgusega otsese 
kontakti.  
Keemilised parameetrid  
Temperatuur, pH-arv, karedus ja leeliselisus hoitakse vastava veetüübi 
jaoks ettenähtud piirides, et minimeerida korrodeerivust ja metallide 
potentsiaalset leostumist. Sellised metallid nagu plii, nikkel, raud, kaadmium 
ja vask võivad teatud materjalidest vette leostuda ja mõjutada negatiivselt 
vee maitseomadusi või põhjustada mõnel juhul terviseprobleeme. Liiga suur 
vase- või rauasisaldus võib põhjustada metallimaitset; vask võib põhjustada 
gastrointestinaalseid häireid; ja liiga suur pliisisaldus võib väikelastel pärast 
pikaajalist tugevat mõjutust põhjustada  tunnetusebakõlasid. GDWQ 



suunisväärtus vase kontsentratsioonile on 2 mg/l; rauda saab maitse järgi 
ära tunda umbes kontsentratsioonil  
0,3 mg/l; ja pliisisalduse (ajutine) suunisväärtus on 0,01 mg/l. Metalliseire 
asemel või sellele täiendavalt tuleb asjakohane haldamine saavutada 
korrosioonikontrolli programmi abil.  
Desinfitseerimisaine jääke tuleb jälgida kogu jaotussüsteemis.  
Füüsikalised ja esteetilised parameetrid  
Kui vett valmistatakse laeva pardal, tuleb alati mõõta vee elektrijuhtivust. 
Väga väike elektrijuhtivus annab teavet tõrke kohta 
remineraliseerimisprotsessis.  
Laeval hoitava joogivee hägusus võib tähendada suurt saastumist 
bioloogilise materjaliga või seda, et mustus on pääsenud vee transportimise 
ajal süsteemi.  
Joogiveel ei tohi olla ebameeldivat maitset, värvust ega lõhna. Pärast vee 
puhastamist ilmnevad sellised esteetilised parameetrid nagu ebameeldiv 
maitse, värvus või lõhn võivad näidata korrosiooni või ristühendusi, 
saastamist võõrkehadega vee laevale transportimise ajal või pardal 
valitsevaid ebapiisavaid torustikuga seotud tingimusi. Kaebused esteetiliste 
parameetrite osas (lõhn, värvus või maitse) peavad käivitama veekvaliteedi 
täiendava uurimise ja võib näidata hägususe jälgimise vajadust. Kõik need 
parameetrid nõuavad nende põhjuse väljaselgitamist ja korrigeerivate 
meetmete rakendamist, et vesi oleks laeva pardal nii joodav kui ka maitsev. 
Lisaks ei tarbita esteetiliselt vastuvõtmatut vett ning reisijad ja 
meeskonnaliikmed võivad selle asemel hakata tarbima alternatiivset, vähem 
ohutut vett.  
Külm vesi on tavaliselt maitsvam kui soe vesi ja temperatuur avaldab mõju 
terve rea muude maitset mõjutada võivate anorgaaniliste koostisainete 
vastuvõetavusele. Vee kõrge temperatuur tõhustab mikroorganismide 
kasvu ja võib suurendada maitse, lõhna, värvuse ja korrosiooniga seotud 
probleeme (WHO, 2011).  
Legionella spp. suurel hulgal esinemist veevarudes saab vältida, kui 
rakendada põhilisi vee kvaliteedi haldamise meetmeid, sealhulgas 
torustikus voolava vee temperatuuri hoidmist väljaspool Legionella spp. 
rohke vohamise jaoks vajalikku temperatuurivahemikku (25–50 °C). Selle 
saavutamiseks võib paigaldada kütteseadmed, mis tagavad, et soe vesi jõuab 
kõikidesse kraanidesse temperatuuril 50 °C või kõrgema temperatuuril (mis 
võib tähendada 55 °C ületavat temperatuuri ringluspunktis ja soojavee-
ringlussüsteemide tagasivoolutorustikus), ja isoleerides kõik torud ja 
hoiumahutid tagamaks, et vesi hoitakse väljaspool temperatuurivahemikku 
25–50 °C. Soojaveesüsteemide temperatuuril üle 50 °C hoidmine võib siiski 
põhjustada suuremat kulu energiale ja põletusohtu väikelastele, vanuritele 
ja vaimse puudega isikutele. Külma vee jaotussüsteemides tuleb tõhusa 
kontrolli võimaldamiseks temperatuur kogu süsteemis hoida vähemalt 25 
°C. See ei pruugi siiski olla kõigis süsteemides saavutatav, eelkõige kuuma 
kliimaga piirkondades. Desinfitseerimisaine jäägi hoidmine üle 0,2 mg/l 



jaotussüsteemi kogu torustikus ja hoiumahutites aitab sellises olukorras 
kaasa Legionella spp. kontrolli all hoidmisele. Legionella spp.-ga saastuse 
ohu vähendamiseks võib jaotussüsteemi paigaldada UV-valgust kasutavad 
desinfitseerimisseadmed. Väiksema veetarbimisaktiivsusega perioodidel 
tuleb jaotussüsteemis säilitada vee voolamine (Bartram jt, 2007).  
Tagasivoolu vältimine  
Kui mittejoogiveesüsteeme varustatakse surve all oleva joogiveega, tuleb 
süsteemi kaitsta tagasivoolu eest kas tagasilöögiklappide või õhupilude abil. 
Kui tagasivooluklapid ütlevad üles, võib tekkida negatiivne surve ja 
saasteained võivad süsteemi tungida. Laev peab omama ulatuslikku 
programmi, mis tagab joogiveesüsteemiga ohutud ühendused õhupilude või 
sobivate tagasivoolu eest kaitsvate seadiste abil kõige ohtlikemates 
kohtades.  
Saastuse vältimiseks on soovitatav tagada, et joogiveesüsteemi ei 
ühendata ühegi mittejoogiveesüsteemiga. Selle saavutamiseks tuleb 
kanalisatsiooniga otse ühendada ülevoolud, paakide õhustus- ja 
ülevooluavad ning jaotussüsteemi äravoolud. Kui äravoolutorustikud on 
pikendatud laevapõhja suunas, peavad need lõppema piisaval kaugusel 
sisepõhjaplaadi kohal või sellise plaadi puudumisel laevapõhja kõrgeima 
punkti kohal – välja arvatud juhul, kui tagasivool on võimatu. Nendele 
torustikele tuleb paigaldada õhupilud ja vastuvõtulehtrid, kui nendest 
lastakse vett välja suletud mittejoogiveepaaki, tekiäravoolu või 
sanitaaräravoolu. Joogiveetorustik ei tohi kulgeda heitveepaakide või 
mittejoogikõlblikke vedelikke sisaldavate torude või paakide alt või seest 
läbi. Jaotustorustikud, sealhulgas joogiveepumba imitorustikud, ei tohi 
olla ristühendatud mis tahes mittejoogiveesüsteemi torustike või 
hoiupaakidega. Joogiveetorustikud peavad paiknema nii, et neid ei 
kasteta pilsivette ega juhita läbi mittejoogikõlblikke vedelikke sisaldavate 
paakide.  
 
Kohtade näideteks, kus võib kasutada tagasivoolu takistavaid seadiseid, 
on:  
• joogiveevarustuse torustikud ujulatele, veekeerisbasseinidele, 
kümblusvannidele, pesuvannidele, duššidele ja sarnastele sanseadmetele  
• fotolabori ilmutusseadmed;  
• ilu- ja juuksurisalongide piserdusainevoolikud;  
• jäätmepeenestid;  
• haigla- ja pesupesemisseadmed;  
• õhukonditsioneerimise paisupaagid;  
• boileritoitega veepaagid;  
• tulekustutussüsteemid;  
• tualettruumid;  
• magevee- või soolveeballastsüsteemid;  



• pilsivee- või muud heitveemahutid;  
• rahvusvahelised sadamaühendused;  
• kõik muud ühendused joogi- ja mittejoogiveesüsteemide vahel  
 
Kõigile tagasivoolu takistavatele seadistele tuleb koostada kasutusjuhendile 
vastav ja seadmete tööhäireid vältiv kontrollimis- ja hooldusgraafik. Selle 
võimaldamiseks peavad tagasivoolu takistavad seadised asuma lihtsasti 
juurdepääsetavates kohtades. Kõigile laevadele tuleb paigaldada standardne 
tagasivoolu takistav seadis või mingi muu seadis, mis takistab vee voolamist 
laevalt sadamasse. Võib olla vajalik külmumiskindla äravoolu olemasolu. 
Laeva meeskond (või lepinguline alltöövõtja) peab regulaarselt kontrollima 
ja katsetama tagasivoolu takistavate seadiste piisavust, võimalike 
ristühenduspunktide ja defektsete torude olemasolu, rõhku ja 
desinfitseerimisaine jääke. Need kontrollimised peavad kuuluma 
perioodilise kõikehõlmava sanitaarülevaatuse programmi.  
Individuaalsed õhupilud tuleb jätta teatud seadmete, näiteks külmikute ja 
kõigi haigla-, toiduvalmistamis- ja toiduserveerimisseadmete 
äravoolutorudele, kui selline äravool juhitakse süsteemi, mis võtab vastu 
heitvett või haiglajäätmeid – välja arvatud juhul, kui näiteks need äravoolud 
on üksteisest ja kõigist muudest äravoolusüsteemidest sõltumatud.  
Sanitaar- või pardatagune veesüsteem, sealhulgas kõik pumbad, torustikud 
ja sanseadmed peavad olema joogi- ja pesuveesüsteemidest täiesti 
sõltumatud. Kõik sanitaarsüsteemi kraanid ja tarbimispunktid peavad 
olema selgelt tähistatud sildiga “MITTE JOOGIKÕLBULIK”. Kõik paigaldatud 
bideed peavad olema pihustitüüpi ja kõik neid teenindavad joogi- või 
pesuveetorustikud peavad olema varustatud tagasivoolu takistava 
seadisega.  
Ristsaastuse kontrolli all hoidmiseks peab vannide ja duššide soolase veega 
varustus olema sõltumatu nii, et puuduvad ristühendused joogi- ja 
pesuveesüsteemidega.  
Kui laeval pole pumpade käitamiseks voolu, võib laev oma 
tulekustutusveesüsteemi ühendada sadama joogiveesüsteemiga. Kui see 
ühendus jääb pärast voolu tagasitulekut alles, võidakse laeva 
tuletõrjeveesüsteemist pärit joogikõlbmatut vett kogemata pumbata tagasi 
sadama joogiveesüsteemi. Tuleb rakendada meetmeid selle vältimiseks.  
Kontrollimise jälgimine  
Vee kvaliteeti tuleb regulaarselt jälgida tõendamaks, et sadama 
veevarustusallikas ja pardal olev joogivesi pole saastatud värske fekaalse 
ainega või muude mikroobsete või keemiliste ohtudega. Kõigi parameetrite 
regulaarne jälgimine on vajalik tagamaks, et hoitakse ohutut veekvaliteeti, 
sest vee transportimise ahela iga lüli sisaldab saastevõimalusi. Jälgimine 
peab olema konkreetne, mis puudutab määratlusi mis, kuidas, millal ja kes. 
Protsessitoimingute kontrolli keskmeks peavad olema lihtsad mõõtmised, 
mida tuleb teostada reaalajas ja välitingimustes. Enamikel juhtudel põhineb 



perioodiline jälgimine lihtsatel surrogaatvaatlustel või katsetel, näiteks 
hägususe või struktuurilise terviklikkuse kontrollimisel, ja mitte 
komplekssetel mikrobioloogilistel või keemilistel katsetel. Tuleb jälgida ka 
infrastruktuuri (nt filtripragude ja torulekete, defektsete 
tagasilöögiklappide või ristühenduste puudumises veendumine). Filtritele 
tuleb vastavalt tootja juhistele regulaarselt teostada vastuvoolupesu või 
need välja vahetada. Harva kasutatavatest kraanidest ja duššidest tuleb 
mõlemat vee ohutusplaanis kirjeldatud toimingut kasutades lasta veel 
regulaarselt läbi voolata, et vältida roiskuvast veest tingitud mikroobide 
kasvu. Desinfitseerimist tuleb jälgida reaalajas, mõõtes desinfitseerimisaine 
jääke, hägusust, pH-arvu ja temperatuuri. Tuleb kaasata otsese tagasiside ja 
kontrolli süsteem. Kuna selliseid katseid saab teostada kiiresti, eelistatakse 
neid sageli mikrobioloogilistele katsetele. On tähtis, et kõigi 
jälgimisseadmed oleksid kalibreeritud täpsuse osas ja kontrollitud 
sõltumatute näitudega võrreldes. Lugemite kirjed tuleb dokumenteerida. 
Säilitus- ja jaotussüsteemi perioodilised sanitaarülevaatused on iga 
veeohutusplaani tähtis osa. Need on odavad teostada ja võivad täiendada 
veekvaliteedi perioodilisi mõõtmisi.  
Jälgimistoimingud peavad andma teavet piisava aja jooksul, et oleks 
võimalik rakendada korrigeerivaid meetmeid tagamaks, et protsessikontroll 
väldib saastunud vee jõudmist reisijate ja meeskonnaliikmeteni.  
Selliseid esteetilisi parameetreid nagu lõhn, värvus ja maitse “mõõdetakse” 
tavaliselt tarbijate kaebuste alusel ehkki meeskond võib soovida teha ka 
sõltumatuid perioodilisi kontrollimisi. See on subjektiivne parameeter, sest 
inimestel võib olla erinev tundlikkus.  
Mõned riigid võivad operatiivsetel ja regulatiivsetel põhjustel oma 
jurisdiktsiooni piires nõuda rohkemate parameetrite jälgimist kui GDWQ 
ette kirjutab. Sadamad ja laevaoperaatorid peavad kohalikelt 
ametivõimudelt kontrollima, kas nõutakse täiendavat jälgimist.  Teave selle 
kohta tuleb kaasata veeohutusplaani.  
Uurimuslikud ja korrigeerivad toimingud  
Laeval hoitava vee saastumise korral peab laevaoperaator või kapten 
teavitama pardal viibivaid isikuid, keda see võib mõjutada, et rakendada 
koheseid leevendusmeetmeid või organiseerida alternatiivne veevarustus. 
Asjakohaste toimingute hulka võivad kuuluda vee täiendav puhastamine või 
veetranspordiseadmete või laeva veepaakide läbipesu või desinfitseerimine.  
Veeohutusplaani iga kontrollabinõu jaoks tuleb välja töötada spetsiaalsed 
korrigeerivad meetmed, et likvideerida esinevad kõrvalekalded. Need 
toimingud peavad tagama kontrollpunkti kontrolli alla saamise. Need 
toimingud võivad hõlmata defektsete filtrite remontimist, torude või 
paakide remontimist või vahetamist või ristühenduste kõrvaldamist.  
Võime lülitada ajutiselt ümber alternatiivsetele veeallikatele on üks 
kasulikumaid olemasolevaid korrigeerivaid meetmeid, kuid pole alati 
võimalik. Reserv-desinfitseerimisseadmed võivad olla vajalikud.  



Uurimuslikud toimingud ja reageerimised võivad olla niivõrd 
elementaarsed nagu registreeritud andmete ülevaatamine või võivad 
sisaldada ka ulatuslikke korrigeerivaid meetmeid. Korrigeerivad meetmed 
peavad hõlmama veevarustussüsteemis kõigi mehaaniliste, operatiivsete või 
protseduuriliste puuduste kõrvaldamist, mis on viinud kriitiliste 
piirväärtusteni või suunisväärtuste ületamisele. Mehaaniliste defektide 
puhul peavad korrigeerivad meetmed hõlmama rajatiste hooldust, 
uuendamist või rekonstrueerimist. Operatiivsete defektide puhul peavad 
meetmed hõlmama varustuses ja seadmetes tehtavaid muudatusi. 
Protseduuriliste defektide, näiteks ebaõigete võtete puhul tuleb hinnata ja 
muuta standardseid operatiivprotseduure ja koolitusprogramme ning 
suunata personal ümberõppesse. Kõiki selliseid muudatusi tuleb kajastada 
veeohutusplaanis.  
IHR 2005 -le vastavat pädevat asutust tuleb alati teavitada, kui seda 
nõuavad sadamariigi siseriiklikud eeskirjad ja kõigil juhtudel, kui pardal 
puhkevad haigused ja/või komplekssed probleemid. Rahva tervist ohtu 
seadvatest haigustest ja sanitaartingimustest (nt veesüsteemi halvast 
seisukorrast) teavitamine on standardi IHR 2005 kohaselt rahvusvaheline 
kohustus.  
Tuleb tagada järelevalve hoolitsemaks selle eest, et korrigeerivaid 
meetmeid rakendatakse vastavalt kirjalikele protseduuridele ja piisavalt 
kiiresti, et minimeerida mõju reisijatele ja meeskonnaliikmetele. 
Järelevalvet peab teostama varustusahela selle segmendi eest vastutav 
osapool või sõltumatu osapool, näiteks reguleeriv asutus.  
Võib tekkida vajadus avariimeetmete või ettenägematute meetmete 
rakendamise järele, näiteks vee hankimine alternatiivsetest allikatest. 
Korrigeerivate meetmete rakendamise perioodil on nõutav tõhustatud 
jälgimine.  
3. Juhtimine ja side  
Nõuetele vastavuse jälgimine  
Laeval kasutatava joogivee nõuetele vastavuse jälgimist teostatakse 
kohtades, mis on valitud selle tagamiseks, et pardal viibivad isikud on 
varustatud ohutu veega. Kontrollimistoimingud peavad olema piisavad 
andmaks garantiid sellele, et vee kvaliteeti on hoitud ohutul tasemel või 
uuesti viidud ohutule tasemele. On tähtis eristada nõuetele vastavuse 
jälgimist sellistest vähemkeerulistest meetmetest nagu lihtsad katsed 
kasutuskohtades ja sellistest keerulisematest protseduuridest nagu 
proovivõtt mikrobioloogiliste ja keemilise laborianalüüsi jaoks. Kui lihtsaid 
kohapealseid katseid (näiteks pH-arvu ja kloorimise regulaarset 
kontrollimist ja operatiivset jälgimist) võib teostada vastavalt koolitatud ja 
pädev laevapersonal, siis proovivõttu keeruliste ja/või mikrobioloogilise 
analüüsi jaoks peavad alati teostama hästikoolitatud professionaalid, keda 
on volitanud sertifitseeritud labor. Tuleb kasutada ainult spetsiaalseid 
proovivõtunõusid (nt steriilseid klaaspudeleid, mis sisaldavad 
naatriumtiosulfaati mikrobioloogiliste näidiste jaoks või spetsiaalseid 



polüetüleenist pudeleid keemiliste proovide jaoks). Proovid võetakse 
tavaliselt ühest sadamast ja laev lahkub sadamast kui tulemused pole veel 
saabunud. Sageli peab tulemusi tõlgendama mõni teine sadam ja seetõttu on 
soovitav järgida määratud proovivõtuskeemi ja proovivõtuprotseduure  
(nt vastavalt standardile ISO 19458), et saada rahvusvaheliselt võrreldavad 
tulemused.  
Igal laeval tuleb välja töötada standardne proovivõtuskeem, mis sõltub laeva 
suurusest ja joogiveesüsteemi keerulisusest. Minimaalselt on soovitatav 
võtta proov otse paagist (vajalikud on proovivõtukraanid) ja üks proov 
jaotussüsteemi kaugeimast punktist (nt sillatekil olevast kraanist). Paagist 
võetud proov annab teavet veevarustuse kohta pardal, samal ajal kui 
sillatekilt võetud proov annab teavet tarbijatele kättesaadava vee kvaliteedi 
kohta. Kui mõlemad proovid on võetud samal ajal, võib neid jaotussüsteemi 
poolt avaldatava mõju hindamiseks võrrelda. See on lihtne ja soodne viis 
saada kiirülevaade süsteemi seisundist.  
Füüsikalis-keemilise ja mikrobioloogilise analüüsi jaoks proovivõtu juhised 
on toodud GDWQ 2. trüki 3. köites, Kommunaalvarustuse seire ja kontroll 

(WHO, 1997) ja standardis ISO 19458:2006—Vee kvaliteet—Proovivõtt 
mikrobioloogilise analüüsi jaoks.  
Üksikasjalik teave kasulike proovivõtuskeemide, proovivõtuprotseduuride, 
standardsete parameetrite ja tegevuse käivitajate kohta on esitatud osas 
2.2.4.  
Joogivee analüüsimisega tegelevad laborid peavad järgima rahvusvahelisi 
kvaliteedistandardeid (nt ISO/IEC 17025).  
E. coli’t või termotolerantseid (fekaalseid) koliforme on soovitatav jälgida 
representatiivsetes kraanides (nt joomispurskkaevudes). Jälgimine peab 
toimuma kõigi suuremate hooldustööde ajal lisaks E. coli  regulaarsele 
pistelisele kontrollimisele kasutamise ajal.  
Vee kvaliteedi üldise indikaatorina jaotussüsteemis võib kasutada HPC-d. 
HPC suurenemine näitab puhastusjärgset saastumist, mikroobide 
edasikasvamist jaotussüsteemi poolt transporditavas vees või setete ja 
biokelmete olemasolu süsteemis. HPC äkiline tõus ajaloolisest baastasemest 
kõrgemale peab käivitama uurimistoimingud ja vajadusel olukorra 
parandamise.  
Legionella bakteri kontrollimise eesmärgiks on veenduda, et 
kontrollimeetmed toimivad. Seda kontrollimist tuleb teostada perioodiliselt, 
näiteks kord kuus, kvartalis või aastas sõltuvalt laevakeskkonna tüübist ja 
laevasõidumarsruudi kliimast. See katsetamine ei asenda ega enneta rõhu 
asetamist kontrollimisstrateegiatele. Lisaks on katsed suhteliselt 
spetsialiseeritud ja neid tuleb teostada asjakohaselt varustatud laborites, 
kus on kogenud personal. Nõuetele vastavuse kontrollimise proovivõtt peab 
keskenduma süsteemi kitsaskohtadele ja kõrgendatud ohuga kohtadele.  
Pseudomonas aeruginosa võib põhjustada erinevaid nakkusi, kuid põhjustab 
harva tervete inimeste tõsist haigestumist ilma mõningate soodustavate 



teguriteta. See mikroob ründab tavaliselt selliseid kahjustatud kohti nagu 
põletused ja kirurgilised haavad, haigusi põdevate inimeste hingamisteed ja 
füüsiliselt kahjustatud silmad. Nendest kohtadest edasi võib ta vallutada 
kogu keha, põhjustades ohtlikke lesioone või septitseemiat ja meningiiti. 
Pseudomonas aeruginosa võib paljuneda veekeskkonnas ja ka sobivate 
orgaaniliste ainete pinnal kokkupuutes veega. Pseudomonas’t võib sageli 
leida õhustusseadmetes ja dušisegistites. P. aeruginosa rohket esinemist 
joogivees võib seostada kaebustega vee maitse, lõhna ja hägususe kohta. Kui 
on märke vee roiskumisest või kraanide ja duššide ebapiisavast hooldusest 
(eelkõige meditsiiniga seotud piirkondades), tuleb läbi viia katsed  
P. aeruginosa olemasolu avastamiseks.  
Põhiprobleem pardal olevas joogivees leiduvate mürgiste kemikaalidega 
seostub eelkõige metallidega, näiteks plii, nikli, raua, kaadmiumi või vasega 
või muude kemikaalidega, mis leostuvad jaotussüsteemist vette ja võivad 
põhjustada halba maitset või mõnel juhul terviseprobleeme. Laevadel, mis 
valmistavad oma joogivett mereveest, võivad probleemiks olla muud 
metallid, näiteks broom ja bromiid. Jälgitavate kemikaalide valik sõltub 
olukorrast. Kõik proovid peavad vastama GDWQ-le või siseriiklikele 
standarditele (kui need on rangemad) kemikaalide kohta, mis võivad 
pikaajalisel mõjustamisel avaldada olulist toimet.  
Teatud olukordades tuleb jälgimise sagedust suurendada perioodile, mis on 
vajalik asjakohaste korrigeerivate meetmete määramiseks ja/või selle 
tagamiseks, et mõõdetud parameetrid püsivad ohutul tasemel või on viidud 
tagasi ohutule tasemele. Intensiivsemat jälgimist nõudvate olukordade 
näideteks on positiivsed E. coli või termotolerantsete (fekaalsete) koliformi 
katse tulemused, äärmiselt niisked tingimused, lähtevee kvaliteeti 
mõjutavad loodusõnnetused, HPC taseme oluline tõus ja hooldustööd, mis 
võivad vee kvaliteeti halvendada.  
Andmete registreerimine  
Jälgimisdokumentatsioon tuleb alles hoida, et intsidentide korral saaks 
teostada kontrollimist ja analüüsi. Dokumentatsioon tuleb vastava taotluse 
korral esitada IHR 2005 -le vastavale pädevale asutusele.  
Dokumentatsiooni kontrollimise, hoolduse, puhastamise, desinfitseerimise 
(sh desinfitseerimisaine kontsentratsiooni ja kontaktaja) ja läbipesu kohta 
tuleb hoida 12 kuud ja see peab olema kättesaadav.  
Koolitus  
Meeskond peab saama pädevate professionaalide juhendamisel asjakohast 
väljaõpet kõigis aspektides, mis on seotud veevarustussüsteemi kasutamise 
ja haldamisega. Spetsiifiliste koolitusteemade näideteks on 
punkerdamisprotseduurid, pardal vee valmistamine, temperatuur ja 
roiskumine, veesüsteemi hooldus ja puhastussüsteemi komponendid.  
2.2.4 Juhend 2.4: Sõltumatu seire  
 

Juhend 2.4 – Joogivee ohutuse sõltumatut seiret teostab IHR 2005 -
le vastav pädev asutus. 



 
Juhendi 2.4 näitajad  
1. Auditeerimis-/kontrollimisprotseduurid kehtestab IHR 2005 -le 
vastav pädev asutus.  
2. Vaadatakse läbi veeohutusplaani dokumentatsioon ja teostus ning 
antakse tagasiside.  
3. IHR 2005 -le vastav sõltumatu pädev asutus reageerib inimeste 
tervisele avalduva võimaliku negatiivse mõjuga seotud intsidentide kohta 
esitatud aruannetele.  
 
Juhised juhendi 2.4 kohta  
Veekvaliteedi seire üheks piiranguks on see, et saastuse avastamise hetkeks 
on tõenäoline, et osa saastunud veest on ära tarbitud. Seetõttu peab seire 
laienema auditeerimisele, mille käigus asjakohase kogemusega audiitor 
kontrollib, kas laeval ja sadamas vee kvaliteedi tagamiseks ettenähtud 
protsessid toimivad.  
Laeva veekvaliteedi seire on pidev uurimuslik tegevus, mida teostatakse 
pardal joogivee tarbimisega seotud võimalike terviseriskide määramiseks ja 
hindamiseks. Seire kaitseb inimeste tervist, soodustades joogiveevarude 
kvaliteedi, kvantiteedi, kättesaadavuse ja pidevuse parandamist. See juhend 
käsitleb ainult nende tegurite seiret ega käsitle haiguspuhangute või muude 
haigusjuhtumite jälgimise või nendele reageerimisega seotud seiret (st 
rahva tervise seiret).  
Joogiveekvaliteedi seire tasemed võivad olla väga erinevad. Seiret võib 
arendada ja laiendada pidevalt, kohandades seire taset kohalikule 
olukorrale ja majanduslikele ressurssidele, viies programmi teostamise, 
konsolideerimise ja arendamise teel järkjärgult soovitud tasemeni. 
Veeohutusplaani heakskiitmisel võib IHR 2005 -le vastav pädev asutus 
temale antud jurisdiktsiooni piires võtta vastutuse programmi seire eest, 
mis võib sisaldada vee juhusliku proovivõtu teostamist ja veeohutusplaani 
programmi auditeerimist.  
Ehkki see juhend käsitleb järelevalveasutuste poolt teostatavat seiret, võib 
vee tarnija mitmeid siin vaadeldud aspekte kasutada veeohutusplaani 
tõhusa rakendamise tagamiseks.  
1. Protseduuride kehtestamine  

Enamikel juhtidel hõlmab seire eelkõige veeohutusplaanil põhinevaid 
sadamate, veevarustusrajatiste või laevade sanitaarülevaatusi. 
Sanitaarülevaatus on tööriist veevarustuse infrastruktuuri seisukorra 
määramiseks ning tegelike või potentsiaalsete ohtude määramiseks ning 
seda tuleb teostada regulaarselt.  
Riigi tervishoiuinspektor peab omama volitust teostada sõltumatuid 
ülevaatusi ja kontrollida tarnija esitatud informatsiooni usaldusväärsust. 
Need ülevaatused ei pea tavaliselt toimuma nii sageli kui sadamate ja 
laevaoperaatorite poolt teostatav pidev kontrollimine.  



Seiret peavad teostama riigi tervishoiuameti vastava volituse ja väljaõppega 
ametnikud. Alternatiivselt võib kasutada vastava kvalifikatsiooniga 
sõltumatute audiitorite teenuseid, kui asjaomane pädev tervishoiuasutus on 
neid selleks volitanud.  
Tuleb välja töötada nõuded inspektorite kvalifikatsioonile ja inspektorid 
tuleb allutada piisavale väljaõppele, sealhulgas perioodilistele 
jätkukoolitustele ja ümbersertifitseerimistele. Sõltumatud audiitorid ja 
inspektorid peavad vastama samadele nõuetele kui riigi tervishoiuasutuse 
inspektorid.  
2. Dokumentatsiooni ja plaani elluviimise ülevaade  
Sadamavõimud ja laevaoperaatorid peavad esitama veeohutusplaanid ja 
kogu veeohutusplaanidega seotud dokumentatsioon tuleb läbi vaadata. 
Veeohutusplaani sõltumatul ülevaatusel tuleb rakendada veeohutusplaani 
komponentidel põhinevat süsteemset lähenemist dokumentatsiooni välise 
auditeerimise, teostamise ja kriitiliste kontrollpunktide seire teel.  
Sõltumatu läbivaatuse komponentideks on meeskonnaliikmete isikliku 
hügieeni kontrollimine, demonstreerides meeskonnaliikmetele järgmisi 
protseduure, seadmete kontrollimist ja keskkonnatingimusi, mis tagavad 
asjakohaste seadmete kasutamise ja sanitaarsetes tingimustes hoidmise, 
nende ülevaatuste dokumenteerimise ning vee proovivõtu kas kohapeal või 
laborikatsete teel. Kogu veevarustussüsteemi perioodiline 
mikrobioloogiline seire alates veevarustusallikast kuni konkreetsete 
veevõtukohtadeni laeva pardal peavad olema oluliseks prioriteediks, sest 
joogivees sisalduvad patogeenid on tervisele äärmiselt ohtlikud. 
Veestandarditele vastavuse kontrollimine peab algama veevarustusallika 
juures ja jätkuma kogu veevarustussüsteemis. Jälgida tuleb kõiki 
veevarustusallikaid, ülekandepunkti või kriitilist punkti jaotussüsteemis ja 
lõpp-punkti. Kui see pole võimalik, tuleb jälgida vähemalt lõpp-punkti 
paake, kuid mitterahuldavate tulemuste saamisel peab olema võimalik 
jätkata seiret süsteemi muudes elementides.  
Protseduuri või kontrollsüsteemi ülevaatus peab olema piisav selleks, et 
anda veevarustusahela vastutavatele osapooltele kindlust, et on võimalik 
õigeaegselt rakendada korrigeerivaid meetmeid. Abiprogrammid tuleb üle 
vaadata veendumaks, et haldusprotseduurid ja koolitus on ohutu 
veevarustuse tagamiseks piisavad.  
Tuleb üle kontrollida ka sideprotseduure veetarnija, sadamavõimude, 
tarnepunktide, laevaoperaatorite ja avalikkusega. Tuleb välja töötada 
teavitamissüsteem, mis integreerib veevarustus- ja ülekandeahela kõik 
osapooled.  
3. Reageerimine intsidentidele  
Intsidentidele reageerimine võib hõlmata kirjalikke aruandeid vastutavatele 
osapooltele või sõltumatutele inspektoritele või kirjalikke või suulisi 
aruandeid mõjustatud isikutelt või nende esindajatelt. IHR 2005 -le vastav 
pädev asutus peab intsidentide aruandeid uurima aruande esitajate, 
vastutavate osapoolte ja muude mõjutatud isikute ärakuulamise teel ning 



vee kvaliteedi parameetrite ja muude protsessiparameetrite sõltumatu 
kontrollimise teel kasutuskohas läbiviidavate ülevaatuste kaudu ja muid 
vahendeid kasutades. IHR 2005 -le vastav pädev asutus peab vastutavate 
osapooltega kooskõlastama sobivad korrigeerivad meetmed (vee ohutus-, 
haldus-, koolitus- ja hooldusplaanide muutmised, potentsiaalselt ohustatud 
isikute teavitamine jne) ja neid osapooli nendest meetmetest teavitama ning 
tagama korrigeerivate meetmete plaani tõhususe ja teostamise.  
Proovivõtuskeem  
Proovivõttu tohivad teostada ainult vastava professionaalse väljaõppega 
töötajad. Joogivee mikrobioloogilise katsetamise proovivõtuprotseduure on 
kirjeldatud standardis ISO 19458. Laborid peavad analüüsima vett vastavalt 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud tehnilistele standarditele, näiteks 
standardile ISO/IEC 17025. On tähtis , et proovivõtumeetodid ja 
analüütilised protseduurid oleksid võrreldavad erinevate laborite vahel ja 
erinevates riikides. Joogivee puhul sageli katsetatavate parameetrite ja 
tüüpväärtuste näited on esitatud tabelis 2-2.  
 
 



Tabel 2-2 Joogivee puhul sageli katsetatavate parameetrite ja tüüpväärtuste 
näited 
 
Parameeter Tüüpiline 

väärtus 
Ühik Märkused 

pH* 6.5-9.5  Ideaalne pH-arv sõltub kasutatavatest 
materjalidest. Suurem pH-arv kui 8,0 ei 
võimalda vee efektiivset desinfitseerimist 
klooriga ja annab tunnistust sellest, et ise 
valmistatud vett ei pruugi saada piisavalt 
remineraliseerida. Joogivee kvaliteeti 
tuleb täiendavalt hinnata. 

Temperatuur, külm 
vesib 

5-25 °C Ideaaljuhul alla 20 °C, et vältida 
Legionella spp. kasvu Temperatuuril üle 
25 °C valitseb Legionella spp. saastuse 
suur oht. Nende nõuete eiramisel tuleb 
teostada katsed Legionella spp. -ga 
saastuse olemasolu kontrollimiseks 

Temperatuur, soe 
vesib 

50-90 °C Legionella spp. kasvu vältimiseks tuleb 
soojavee mahutites ja kogu 
torustikusüsteemis hoida temperatuuri 
üle 55 °C .* Nende nõuete eiramisel 
tuleb teostada katsed Legionella spp. -ga 
saastuse olemasolu kontrollimiseks. 

Juhtivus  uS/cm Lahustunud tahkete ainete üldmahu 
kaudse mõõtmise meetod 
Tüüpilised väärtused (ligikaudu): 
Puhastamata destillaat: 50 uS/cm 
Vesi sadama veevarustusallikatest: 500 
uS/cm 
Merevesi: 50 000 uS/cm 
Liiga madal juhtivus peab käivitama 
torustikus esinevate korrodeerivate 
protsesside hindamise ja korrosioonist 
tingitud raskmetallide olemasolu 
kontrollimise. 

Karedus" 
(kaltsiumkarbonaat
) 

>100 mg/l Karedusega alla 60 mg/l kaasneb vase 
korrosiooni suur oht. Liiga madal 
karedus peab käivitama torustikus 
esinevate korrodeerivate protsesside 
hindamise ja korrosioonist tingitud 
raskmetallide olemasolu kontrollimise. 

Hägusus* 1 NTU Hägusus peab efektiivse 
desinfitseerimise puhul olema alla 1 
NTU. 

Escherichia coli 0 cfu/100 ml ISO 9308-1/2:1990 
 



Tabel 2-2 Joogivee puhul sageli katsetatavate parameetrite ja 
tüüpväärtuste näited (järg) 
Parameeter Tüüpiline 

väärtus 
Ühik Märkused 

HPC 
(temperatuuril 20 
°C) 

ebanormaalse
d 
kõrvalekalded 
puuduvad 

cfu/100 ml  

HPC 
(temperatuuril 37 
�) 

ebanormaalse
d 
kõrvalekalded 
puuduvad 

cfu/100 ml  

Legionella spp. <100 cfu/100 ml Temperatuur peab olema sooja vee 
puhul üle 55 °C ja külma vee puhul 25 
°C, et vältida Legionella spp. liigset 
kasvu 

Plii' 10 ug/l - 
Vask" 2000 ug/l Tõendatavalt põhjustab vask akuutset 

gastrointestinaalset ebamugavust ja 
peapööritust, kui kontsentratsioon ületab 
3 mg/l. 

Kaadmium* 3 ug/l - 
Raud* 200 ug/l - 
Nikkel* 70 ug/l Nikli kontsentratsioon on joogivees 

tavaliselt alla 20 ug/l. 
Tsink* 3000 ug/l - 
Vaba kloor* <5 mg/l Efektiivse esmase desinfitseerimise 

tagamiseks peab vaba kloori 
jääkkontsentratsioon olema pärast 
vähemalt 30 minuti pikkust kontaktaega 
ja 8-st väiksema pH-arvu puhul olema 
vähemalt 0,5 mg/l. 

Kloordioksiidb 0.05 mg/l - 
Värvus <15 TCU nähtav värvus puudub 
 
–, pole kasutusel; cfu (colony-forming units)  koloonia moodustamise ühikud; HPC (heterotrophic plate count) heterotroofne plaadilugem; NTU (nephelometric turbidity units) nefelomeetrilise hägususe ühikud; TCU (true colour units) loomutruus värvuse ühikud. a WHO (2011). b ISO 15748-1:2002 – Laeva- ja laevandustehnoloogia – Joogiveevarustus laevadel ja laevandusstruktuurides – 1. osa: Planeerimine ja projekteerimine. 

 



Enne standardse proovivõtuskeemi määratlemist tuleb võtta 
arvesse, et proovivõtul on kaks põhjust:  
• standardne seire, et veenduda hea haldamise toimumises  
• üksikasjalikum kontrollimine, kui kahtlustatakse probleeme.  
 
Probleemide kahtlustamisel võib süsteemis teostada kas ulatusliku 
hindamise või keskendatud uurimise. Proovivõtu võib teostada pärast kogu 
süsteemi ülevaatust. WHO dokument Laevade kontrollimise ja laevade 

sanitaarsertifikaatide väljaandmise soovitatavad protseduurid (WHO, 2010) 
sisaldavad üksikasjalikumat teavet süsteemi hindamise kohta laeva pardal. 
Jälgimisel võib usaldusväärse ja võrreldava informatsiooni saamiseks olla 
palju kasu standardsest proovivõtuskeemist.  
Allpool esitatavad selgitused annavad teavet proovivõtupunkti valiku kohta, 
uuritavate parameetrite kohta otsuste vastuvõtmist toetavate 
tegevuskäivitajate ja proovide võtmise protseduuride kohta.  
Arusaamatuste vältimiseks tuleb kõik protseduurid eelnevalt läbi arutada 
proove analüüsima hakkava laboriga.  
Kui vesi on toodetud laeva pardal või vesi on punkerdatud sadamas, annab 
laeva veepaak infot lähtevee kvaliteedi kohta. Proove tuleb võtta otse 
paagile paigaldatud kindlast ja tähistatud proovivõtukraanist, kasutades 
sobivat protseduuri, näiteks standardi ISO 19458 eesmärgi “A” juures 
kirjeldatud protseduuri: “Desinfitseerige või steriliseerige proovivõtukraan 
gaasipõletiga või sobiva desinfitseerimisvedelikuga (nt 70% etanooliga), 
laske veel kuni konstantse temperatuuri saavutamiseni välja voolata (või 
otse paagist võtmise korral vähemalt 10 liitrit) ja täitke steriilne 
proovivõtupudel”.  
Kui vett kasutatakse laeva pardal inimeste poolt tarbimiseks, peab vesi 
olema joogivesi. Kui on vajalik informatsioon jaotussüsteemi mõju kohta, 
tuleb kontrollida kõige kaugemal paiknevat kraani, et teavitada hindajat 
suurimast potentsiaalsest ohust. See kraan asub tavaliselt sillatekil. Sealt 
tuleb võtta täiendav proov, järgides sobivat protseduuri, näiteks ISO 19458 
eesmärk “B”: “Eemaldage õhustusseade, puhastage kraan, desinfitseerige 
või steriliseerige desinfitseerimisvedeliku või gaasipõleti abil, laske väikesel 
veehulgal välja voolata (umbes 2–3 liitrit) ja täitke steriilne 
proovivõtupuder”.  
Kui vee temperatuur on vahemikus 25–30 °C, valitseb kõrge Legionella spp. 
saastuse oht. Põhiline oht on selles, et hingatakse sisse saastunud piisku (nt 
duši all). Seetõttu tuleb vähemalt ühte dušši seireprogrammi raames 
kontrollida. Asjatute järelproovivõttude vältimiseks on soovitatav võtta 
sooja ja külma vee proovid samast dušist. Legionella spp. analüüsi jaoks 
teostatav proovivõtt pole standardis ISO 19458 määratletud, kuid seda võib 
teostada alljärgnevalt: Valige proovivõtupunkt (näiteks käsidušš), ärge 
eemaldage dušši ja voolikut, ärge desinfitseerige dušši või voolikut, avage 
külmaveekraan, laske 2–3 liitril välja voolata, võtke proov, mõõtke 



temperatuuri, laske külmal veel voolata 5 minutit ja mõõtke uuesti 
temperatuuri, seejärel sulgege külmaveekraan. Avage soojaveekraan, laske 
2–3 liitril välja voolata, võtke proov, mõõtke temperatuuri, laske soojal veel 
voolata 5 minutit ja mõõtke uuesti temperatuuri, seejärel sulgege 
soojaveekraan. Lisaks ühest dušist proovi võtmisele võivad kasulikud olla 
proovi võtmine pealevoolutorustikust ja tagasivoolutorustikust kalorifeeri 
lähedalt, et saada infot selle kohta, kas saastunud on kogu süsteem või ainult 
see dušš.  
Kui leitakse tõendusmaterjali roiskunud vee või muul viisil halvasti 
hooldatud sanseadmete kohta meditsiiniga seotud ruumides, võib olla kasu 
Pseudomonas aeruginosa katsetamisest. Sel juhul tuleb proovivõtul järgida 
standardi ISO 19458 eesmärgile “C” vastavat sobivat protseduuri: “Valige 
proovivõtupunkt, ärge eemaldage õhustusseadiseid või käsidušše, ärge 
desinfitseerige ega steriliseerige sanseadet või dušši, avage kraan ja võtke 
kohe proov. Sama proovivõtuprotseduuri tuleb rakendada kahtlastele 
kraanidele, kui pardal on mõni haiguspuhang, mida võib seostada veepõhise 
organismiga.  
Kui on mingid tõendid vee uuesti karedaks muutmise protseduuride tõrgete 
kohta (nt puuduv eelhapestamine, kõrge pH-arv, madal juhtivus, väike 
karedus,  värvuse muudatused veel või veega kokkupuutuvatel pindadel)  
tuleb ühele kraanile teostada lahustunud metallide keemiline analüüs. Võib 
kasutada kahte erinevat meetodit:  
 
Meetod A: Võtke üks proov otse kraanist enne eelnevalt mingeid meetmeid 
rakendamata. Tavaliselt kasutatakse 1 liitrise mahuga polüetüleenist 
pudelit. See meetod nõuab ainult ühte proovi, kuid ei anna lisateavet 
saasteallika kohta. Selle meetodi puuduseks on see, et pole informatsiooni 
vee roiskumise aja kohta torustikus enne proovi võtmist.  
 
Meetod B: Soovitage laeva vastutaval ohvitseril alustada 4 tundi enne 
proovivõttu järgmise protseduuriga: Peske valitud proovivõtukraan (nt 
sillatekil) põhjalikult läbi vähemalt 15–20 minutit ning sulgege kraan ja 
kindlustage see kogemata kasutamise vastu kuni järgmise proovi võtmiseni 
(4 tunni pärast).  
Proovivõtuks tuleb kasutada kolme polüetüleenpudelit mahuga 1 liiter.  
1. pudel: Avage kraan ja täitke kohe pudel.  
2. pudel: Laske 2–3 liitril veel läbi kraani voolata ja täitke teine pudel.  
3. pudel: Laske veel voolata vähemalt 15–20 minutit ja täitke kolmas pudel.  
 
1. pudeli analüüs annab infot sanseadme mõju kohta; 2. pudel väljendab 
torustiku mõju ja 3. pudel annab infot veeallika kohta.  
Kui ilmneb, et paagikatted või muud joogiveega kokkupuutuvad materjalid 
kalduvad vett muutma inimeste tarbimiseks kõlbmatuks (nt kemikaalilõhn), 
tuleb teostada spetsiaalne keemiline analüüs.  



Kui laeva pardal võetakse veeproove, tuleb mõõta mõned tarbimiskoha 
parameetrid, sest need võivad proovide laborisse transportimise ajal 
muutuda. Nendeks parameetriteks on pH-arv, vaba kloori sisaldus, üldkloori 
sisaldus, juhtivus, temperatuur ja hägusus. Need väärtused tuleb alati 
dokumenteerida koos üksikasjaliku teabega proovide võtmise viisi ja koha 
kohta.  
Joogiveepaigaldise sanitaarseisundi kohta usaldusväärse ja võrreldava info 
saamiseks on soovitatav mõnest kohast võtta proove (alati näiteks paagist ja 
sillatekilt).  
Rahvusvahelise laevaliikluse puhul erinevate sadamate vahel side loomiseks 
on veekvaliteedi analüüsi aruanded soovitatav välja anda inglise keeles. 
Proovivõtukohad tuleb selgelt määratleda ja kõik analüüsitulemused peavad 
olema selgelt dokumenteeritud. Tuleb arvestada, et mõned sadamariigid ei 
aktsepteeri joogivee analüüsi aruandeid, kui nendest ei selgu, et labor 
töötab vastavalt sobivale protseduurile, näiteks vastavalt standardile 
ISO/IEC 17025.  
 
 



3 Toit  
3.1 Taustteave  

See peatükk keskendub toiduga seotud haigustele, sealhulgas pudelivee ja 
jääga seotud haigustele. Eelmises peatükis (2. peatükis) käsitleti laevapardal 
tarbitava joogiveega seotud haigusi.  
3.1.1 Toiduvarud ja toiduvarustusahel  
Toiduga seotud haiguspuhangud on seotud ebaturvaliste toiduvarude 
hankimisega. Seetõttu peaks esimeseks ennetavaks strateegiaks olema 
turvalise toidu hankimine. Isegi kui hangitav toit on turvaline, tuleb 
kehtestada meetmed tagamaks, et see toit jääks ohutuks ka järgnevate 
transportimis-, ladustamis-, toiduvalmistamis- ja serveerimistoimingute 
ajal. Arusaamine laeva toiduvarustusest ja transportimisahelast aitab välja 
tuua punkte, kus toit võib saastuda oma teel enne pardalolevate 
tarbimiskohtadeni jõudmist.  
Laeva toiduvarustus- ja transportimisahel koosneb viiest 
põhikomponendist, mis annavad mitmeid võimalusi toidu saasteainete 
sissetungimiseks või paljunemiseks:  
• sadama toiduvarustusallikas;  
• toidu transportimine laeva pardal olevate ladustuspunktideni;  
• toidu ladustamine ja üldine jaotamine laeva pardal;  
• toidu valmistamine ja serveerimine, sealhulgas valmistamine ja 
segamine toiduaineid käsitsevate isikute poolt;  
• reisijate ja meeskonnaliikmete isiklikuks tarbimiseks ettenähtud 
toidu käsitlemine ja ladustamine, sealhulgas toidu kaasavõtmine ja 
edasiseks tarbimiseks privaatseks kasutamiseks ettenähtud ruumides 
hoidmine.  
 
3.1.2 Laeval hoitava toiduga seotud ohud tervisele  
Laevadel toiduga seotud teavitatud haiguspuhangute juhtumite arv on suur. 
Rooney jt. (2004) ülevaade enam kui 100 laevadega seotud 
haiguspuhangust jõudis tulemuseni, et kaks viiendikku teavitatud 
haiguspuhangutest oli seotud toiduga. Kuna enam kui kolmandikku 
vaadeldud haiguspuhangutest ei saanud seostada ühegi kindla 
mõjustuskanaliga, võib toiduga seotud haiguspuhangute tegelik arv olla 
tunduvalt suurem. Rooney jt. (2004) ülevaates anti olulist teavet toiduga 
seotud haiguste näidete ja võimalike põhjuste kohta ning neid näiteid on 
kogu selles peatükis tsiteeritud.  
Tähtis fakt on, et enamikku toiduga seotud teavitatud haiguspuhangutest 
põhjustasid sellised patogeenilised bakterid nagu Salmonella spp., Shigella 

spp. ja Vibrio spp. Bakteriaalse nakkuse sümptomid võivad olla 
raskemakujulised ja pikemaajalised, kui seda on tavaliselt täheldatud 
tavaliste viirushaiguste või Cryptosporidium’iga nakkuse puhul. See avaldub 



kõrgema haigestumusena toiduga seotud põhjustel, mis veelgi rõhutab selle 
mõjustuskanali tähtsust.  
Toiduga seotud haigusi nimetatakse sageli üldiselt “toidumürgituseks”, mis 
on WHO-s omakorda määratletud kui “nakkusliku või toksilise päritoluga 
haigus, mida põhjustab või arvatakse põhjustavat toidu tarbimine”. See 
definitsioon hõlmab kõiki haigusi sõltumata esinevatest sümptomitest ja 
märkidest, mis arvatakse olevat põhjustatud toidust. See definitsioon 
hõlmab ägedaid haigusi, mida iseloomustab diarröa ja/või oksendamine, 
ning haigusi, mida iseloomustavad gastrointestinaalse traktiga mitteseotud 
ilmingud, näiteks skrombotoksiinmürgistus, paralüütiline koorikloom-
mürgistus, botulism ja listerioos. Lisaks hõlmab see definitsioon haigusi, 
mida põhjustavad mürgised kemikaalid, kuid ei hõlma tuntud allergiatega ja 
toidu talumatusega seotud haigusi. Tuleb võtta arvesse, et määratlus 
“toiduga seotud” viitab võimalikule nakkusallikale ja mitte tunnuste ja 
sümptomite olemusele. Paljude haiguste, mis võivad olla toiduga seotud, 
tunnused ja sümptomid, võivad seega olla omandatud muude kanalite 
kaudu, näiteks inimeselt inimesele ja vee kaudu ülekandumistega.  
Toiduga seotud bioloogiliselt ohtlike tegurite hulka kuuluvad bakterid, 
viirused, seened ja parasiidid. Need organismid on tavaliselt seotud 
inimestega, toiduvalmistuskohale saabuvate toortoiduainetega ja kahjurite 
esinemisega. Paljud nendest mikroorganismidest esinevad looduslikul teel 
keskkonnas, kus kasvatatakse toidukultuure. Seetõttu võib mõningast 
saastust nende patogeenide toimel oodata toortoiduainetes.  
Toitu võivad saastata terve hulk erinevaid helmintide ja ainuraksete hulka 
kuuluvaid parasiite. Paljud nendest on zoonootilised (võimelised nakatama 
loomade paljusid liike ja inimesi), mistõttu liha ja linnuliha võivad saada 
saasteallikast otse saastatud. Mõned haigused kanduvad edasi fekaalsel-
suukaudsel teel, samal ajal kui muud kanduvad edasi saastunud liha 
tarbimise teel. Parasiitnakkused seostatakse tavaliselt alavalmistatud 
lihatoodete või saastunud valmistoiduga. Mõned parasiidid toiduainetes, 
mis on ette nähtud toorena, marineerituna või osaliselt keedetuna 
söömiseks, saab surmata tõhusate külmutustehnoloogiate abil (sobivad 
täpsed tingimused sõltuvad nii toidu kui parasiitide omadustest).  
Toidus sisalduvad keemilised saasteained võidakse kogemata lisada 
kasvufaasis ning nad võivad kogemata esineda või lisanduda töötlemise ajal 
– näiteks puhastuskemikaalide või pestitsiidide väärtarvitamise tõttu. 
Looduslikul teel esinevate kemikaalide näideteks on mükotoksiinid (nt 
aflatoksiin), skombrotoksiin (histamiin), tsiguatoksiin, seenetoksiinid ja 
kooriklooma toksiinid. 



Toiduga seotud haiguspuhangute mõned põhjuslikud ohud laevadel on 
loetletud tabelis  3-1 (Rooney jt, 2004). Arvestage, et toiduga seotud 
haiguspuhangute puhul ei pruugi põhjustav aine olla välja 
selgitatud. 
 
Tabel 3-1 Laevadel toiduga seotud haiguspuhanguid põhjustanud ained, 1. jaanuar 1970 kuni 

30. juuni 2003 

Patogeen/toksiin Puhangute arv Mõjustatud reisijate ja 
meeskonnaliikmete arv 

Enterotoksigeenne Escherichia coli 8 2670 
Invasiivne Escherichia coli 1 153 
Noroviirus 4 866 
Vibrio spp. 6 1259 
Salmonella spp. (mitte-tüüfuseline) 15 1849 
Shigella spp. 8 2076 
Staphylococcus aureus 2 380 
Clostridium perfringens 1 18 
Cyclospora spp. 1 220 
Trichinella spiral!s 1 13 
Tundmatu aine 3 360 

Allikas: Rooney jt. (2004). 
 

Toiduga seotud haiguspuhanguid laevade pardal mõjutavate tegurite hulka 
kuuluvad: 
• toidu saastunud toor-koostisosad 
• temperatuuri ebapiisav kontrollimine 
• ebapiisav soojusega töötlemine 
• toiduaineid käsitsevad nakatunud isikud  
• kambüüsis merevee kasutamine. 
 



Bakterid ja seened toovad kaasa olulise ohu kahel põhjusel:  
• Nii toores kui valmistatud toit võib olla viljakaks keskkonnaks ja 
toeks nende organismide kiirele kasvule. Toit võib pärast jahtumist uuesti 
saastuda, mistõttu valmistatud toit pole sugugi alati ohutu.  
• On olemas seenelise ja bakteriaalse päritoluga toksiinid, mis on 
suhteliselt kuumakindlad ja võivad pärast keetmist säilitada ohtliku taseme.  
 
Seetõttu tuleb toorete toiduainete saastustasemed minimeerida isegi siis, 
kui toit keedetakse.  
Erinevalt bakteritest ja seentest pole inimese patogeenilised viirused 
võimelised väljaspool elavat rakku paljunema. Üldiselt pole nad võimelised 
toidus paljunema ja toit võib neid ainult edasi kanda. Lisaks on enamik 
toiduga seotud viirustest piiratud inimretsipientidega. See muudab 
peamisteks ohuteguriteks saastamise toiduaineid käsitsevate nakatunud 
isikute ebapuhaste käte kaudu või saastumise inimeste fekaalidest.  
Mittejoogivee olemasolu laevadel võib samuti tuua kaasa toidu 
saastamisega seotud lisariske. Kambüüsi tohib varustada ainult joogiveega 
ja toitu ei tohi pikemat aega hoida ümbritseva keskkonna temperatuuril.  
Haiguspuhangud on olnud seotud presümptomaatiliste, sümptomaatiliste ja 
postsümptomaatiliste toiduaineid käsitsevate isikutega ning 
asümptomaatiliste isikute kaudu võib tekkida viiruslik levik. Toiduaineid 
käsitsevaid nakatunuid isikuid tuleb julgustada oma sümptomitest 
teavitama ja nad tuleb tööülesannetest vabastada, kuni sümptomite 
lakkamisest on möödunud vähemalt 48 tundi. Mõjustatud toiduained, mida 
ei keedeta, näiteks puuviljad, tuleb kasutuselt kõrvaldada, kui nad võivad 
olla saastunud.  
Kui laeval napib ruumi ja seadmeid, võib see olla haiguse puhkemist 
soodustavaks teguriks. Nii näiteks võib toiduaineid käsitsevate isikute 
kaudu leviva mitmekordselt antibiootiliselt resistentse Shigella flexneri 4a 
‘ga seotud nakkust soodustada tualettruumide piiratud kättesaadavus 
kambüüsipersonali jaoks (Lew jt, 1991). Toidu hügieenilise käsitsemise 
eelduseks on mugavalt paiknevad kätepesukohad ja tualettruumid.  
3.1.3 Rahvusvahelised tervishoiueeskirjad (2005)  
IHR 2005 sisaldab sätteid lepinguosaliste riikide jaoks, et kohustada 
sadamaid arendama põhivõimekusi, näiteks võimet tagada sadamarajatisi 
kasutavate reisijatele ohutu keskkond, sealhulgas joogiveevarustus ja 
toitlustuskohad  (IHR 2005 lisa 1B1(d)).  
Vastavalt IHR 2005 punktidele 22(b), 22(e) ja 24(c) peavad liikmesriigid 
rakendama praktilisi meetmeid tagamaks, et rahvusvahelised 
transpordioperaatorid hoiavad oma transpordivahendid puhtad saaste- ja 
nakkusallikatest ning pädevad asutused vastutavad rahvusvaheliste 
sadamate rajatiste sanitaarseisukorra ja transpordivahenditelt kogu 
saastunud vee ja kõigi saastunud toiduainete eemaldamise ja ohutu 
kahjutustamise korraldamise eest.  



Kõigi laevaoperaatorite kohustuseks on siiski rakendada kõiki võimalikke 
meetmeid tagamaks, et pardal, sealhulgas veesüsteemis ja toiduvarudes 
pole nakkus- ega saasteallikaid. Selleks on tähtis, et laevade pardal ja 
sadamates järgitakse eeskirju ja standardeid, mis puudutab pardal 
serveeritava vee ja toidu ohutust alates kaldal paiknevast varustusallikast 
kuni jaotusvõrguni laeva pardal.  
3.1.4 Toiduohutusplaanide ülevaade, ohuanalüüs ja kriitilised 
kontrollpunktid  
Codex Alimentarius’e komisjon juurutab ÜRO ühist toidu- ja 
põllumajandusorganisatsiooni (FAO)/WHO toidustandardite programmi), 
mille eesmärgiks on tarbijate tervise kaitsmine ja toiduainekaubanduses 
ausate tegutsemisviiside tagamine. Codex Alimentarius on ühtlustatud viisil 
esitatud rahvusvaheliselt tunnustatud toidustandardite kogum. See sisaldab 
ka nõuandvaid sätteid tegevusjuhiste vormis, juhendeid ja muid eesmärkide 
saavutamiseks soovitatavaid meetmeid (FAO/WHO, 1995, 1997a, 1997b, 
1999, 2003). Codex Alimentarius juhised sisaldavad tähtsat teavet põhilise 
toiduohutuse kohta ja nendele viidatakse kogu selles peatükis.  
ILO on töötanud välja tööstandardid, mis käsitlevad toidu ja toidu 
serveerimise nõudeid ja pädevusi kaubalaevadel.  
Toiduohutusplaanid on nõutavad ohutu toiduga varustamise protsessi 
haldamiseks. Toiduohutusplaanid põhinevad tüüpiliselt ohuanalüüsi ja 
kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) metodoloogial, mida on üksikasjalikult 
kirjeldatud väljaandes FAO/WHO (2003), ISO (ISO 22000:2005 — 
Toiduohutuse haldussüsteemid — Nõuded toiduahela organisatsioonidele) 
ja toidu mikrobioloogiliste kriteeriumide riikliku nõuandekomitee (1997) 
nõuetel. Selles dokumendis on toiduohutuse haldamise teema põhiliseks 
viiteallikaks HACCP. Võivad olla olemas muud aktsepteeritavad 
toiduohutuse haldamise programmid, mis hõlmavad täieliku HACCP 
süsteemi osalist rakendamist.  
Nüüdisaegne toiduohutusplaan põhineb tavaliselt HACCP põhimõtetel ja 
eeldab tugiprogrammide olemasolu. Toiduohutusplaan on ette nähtud 
süstemaatilise lähenemise tagamiseks, et määratleda spetsiifilised ohud ja 
meetmed nende kontrollimiseks, et tagada toidu ohutus. Toiduohutusplaani 
tuleb kasutada tööriistana ohtude hindamisel ja kontrollsüsteemide 
väljatöötamisel, mis keskenduvad pigem ennetamisele kui lõpp-toiduainete 
katsetamisele. Toiduohutusplaan peab olema võimeline kohanema 
muudatustega, näiteks muudatustega laevamenüüdes, planeeringus ja 
seadmetes, seadmete konstruktsiooni täiustustega, muudatustega 
töötlemisprotseduurides või tehnoloogilise arenguga. Toiduohutusplaan 
peab järgima konkreetseid teaduslikke tõendeid inimeste tervisele 
avalduvate ohtude kohta. Peale toidu ohutuse tõstmine annab 
toiduohutusplaani juurutamine muud olulist kasu, näiteks tagab raamistiku 
kontrollimiste toetamiseks ning regulatiivasutuste ja registripidajate poolt 
sertifitseerimiseks. Toiduohutusplaani edukas juurutamine nõuab nii 
juhtkonna kui tööjõu täielikku pühendumist ja kaasamist.  



Toiduohutusplaani osaks olevate toetusprogrammide eelduseks on 
tüüpiliselt:  
• hea disain  
• kvaliteetne ülesehitus  
• hügieenilised töövõtted  
• kokkade ja toiduaineid käsitsevate isikute koolitus  
• toormaterjali koostisosade kvaliteedi tagamine • kasutamine 
vastavalt mis tahes asjakohasele toiduohutusseadusele.  
 
Alljärgnevalt kirjeldatakse lühidalt laevadega seotud HACCP põhilisi 
toiminguid ja põhimõtteid. HACCP kohaldamisel on oluline paindlikkus, mis 
võtab arvesse rakenduse konteksti ning toimingu olemust ja suurust.  
Eelnevad toimingud  
• 1. etapp. HACCP töörühma kokkupanek. Laevaoperaator peab 
efektiivse HACCP plaani väljatöötamiseks tagama asjakohaste teadmiste ja 
kogemuste olemasolu. Tuleb määrata HACCP plaani kohaldamisala.  
• 2. etapp. Toodete kirjeldamine. Tuleb esitada täielik kirjeldus koos 
ladustamistingimustega.  
• 3. etapp. Plaani ettenähtud kasutusotstarbe määramine. Tuleb 
arvesse võtta elanikkonna tundlikke rühmi, nagu allergilisi rühmi (näiteks 
vanureid või rasedaid naisi).  
• 4. etapp. Vooskeemide koostamine. Vooskeem peab hõlmama antud 
toimingu kõik etappe.  
• 5. etapp. Vooskeemide kinnitamine kasutuskohas. HACCP töörühm 
peab kontrollima protsessi teostamist võrreldes vooskeemiga ja sisse viima 
vajalikud muudatused.  
 
HACCP põhimõtted  
1. põhimõte: Ohuanalüüs. Töörühm peab üles loetlema kõik iga etapiga 
seotud potentsiaalsed ohud, viima läbi ohuanalüüsi ja rakendama meetmeid 
väljaselgitatud ohtude kontrolli all hoidmiseks. Ohtude väljaselgitamine 
hõlmab selle määratlemist, millised ohud on sellise iseloomuga, et nende 
kõrvaldamine või vastuvõetavale tasemele vähendamine on oluline ohutu 
toidu valmistamiseks. HACCP peab kaaluma, kas igale ohule tuleb 
rakendada kontrollimeetmeid (kui sellised on olemas). Teatud spetsiifilise 
ohu kontrollimiseks võib olla vaja rohkem kui ühte kontrollmeedet ja teatud 
kontrollmeetne abil saab kontrollida rohkem kui ühte ohtu. Ohuanalüüsi 
teostamisel tuleb võimalusel kaasata järgmised tegurid:  
• ohtude tõenäoline esinemine ja tervisele avaldatava mõju 
raskusaste;  
• ohtude olemasolu kvalitatiivne ja/või kvantitatiivne hindamine;  
• probleemsete mikroorganismide ellujäämine või paljunemine;  



• toksiinide, kemikaalide või füüsikaliste ainete tekkimine või 
püsimine toiduainetes;  
• ülalnimetatud nähtusi põhjustavad tingimused.  
• 2. põhimõte: Kriitiliste kontrollpunktide määramine. Kriitilised 
kontrollpunktid on toidu valmistamise ja keetmise etapid, mida tuleb toidu 
ohutuse tagamiseks kontrollida. Sama ohu kontrollimiseks võib kasutada 
rohkemat kui ühte kontrollpunkti. Kontrollpunktide määramine HACCP-
süsteemis on lihtsam, kui rakendada otsustuspuud, mis kujutab loogilise 
lähenemise kulgu.  
• 3. põhimõte: Kriitiliste piiride kehtestamine iga kontrollpunkti 
jaoks. Iga kontrollpunkti jaoks tuleb määrata ja tehniliselt kehtestada 
kriitilised piirid. Sageli kasutatavate kriteeriumide hulka kuuluvad 
temperatuur, aeg ja olemasolev kloor.  
• 4. põhimõte: Iga kontrollpunkti jaoks jälgimissüsteemi 
kehtestamine. Jälgimine kujutab endast kontrollpunkti graafikujärgset 
mõõtmist või vaatlemist ning kriitiliste piirväärtustega võrdlemist. 
Jälgimisprotseduuride abil peab saama avastada kontrolli puudumist 
kontrollpunktis. Jälgimine peab peale selle ideaaljuhul andma selle info 
õigeaegselt nii, et saaks teha korrigeerimisi, mis tagaks protsessi 
kontrollimise kriitiliste piirväärtuste ületamise vältimiseks. Kui 
jälgimistulemused näitavad trendi kontrollpunktis kontrolli kaotamise 
suunas, tuleb võimalusel protsessi korrigeerida. Kui jälgimine pole pidev, 
peab jälgimise sagedus olema piisav, et tagada kontrollpunkti kontrolli all 
püsimine.  
 
 

• 5. põhimõte: Korrigeerivate meetmete väljatöötamine. HACCP iga 
kontrollpunkti jaoks tuleb välja töötada korrigeerivad meetmed, et 
likvideerida esinevad kõrvalekalded. Need toimingud peavad tagama 
kontrollpunkti kontrolli alla saamise.  
• 6. põhimõte: Kontrollimisprotseduuride väljatöötamine. 
Kontrollimis- ja auditeerimismeetodeid, sealhulgas juhuslikku proovivõttu 
ja analüüsi võib kasutada selle väljaselgitamiseks, kas HACCP süsteem 
töötab õigesti. Kontrollimise sagedus peab olema piisav veendumaks, et 
HACCP süsteem töötab efektiivselt.  
• 7. põhimõte: Dokumentatsiooni väljatöötamine ja arvepidamine. 
HACCP-süsteemi jaoks on oluline efektiivne ja täpne arvepidamine. 
Dokumentatsioon ja arvepidamine peavad vastama laeva omadustele ja 
suurusele.  
 
Koolitusprogrammid tuleb regulaarselt üle vaadata ja vajadusel uuendada. 
Tuleb rakendada süsteeme, mis tagavad, et toiduaineid käsitsevad isikud on 



alati teadlikud kõigist protseduuridest, mis aitavad hoida toiduainete 
ohutust ja kõlblikkust.  
3.2 Juhised  

Selles osas esitatakse kasutajale suunatud informatsioon ja juhised, mis 
määravad ära kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate 
meetmete kohta. See osa sisaldab 13 spetsiaalset juhist (olukorra kohta, 
mille poole püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on 
esitatud indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja 
juhendavad märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks 
järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse 
prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
Selle osa juhtpõhimõtteks on selle tagamine, et toit oleks tarbimiskohas 
ettenähtud kasutusotstarbeks ohutu.  
Juhiseid 3.2–3.13 võib lugeda kaitsejuhise 3.1 komponentideks. Nende 
tähtsus laeva pardal oleva ohutu toidu tagamises nõuab siiski, et 
rakendatakse täiendavat üksikasjalikke väljatöötlusi.  
3.2.1 Juhend 3.1: Toiduohutusplaanid  
 

Juhend 3.1 — Toiduohutusplaanid on olemas toiduahela kõigi 

komponentide jaoks.  
 
Juhendi 3.1 näitajad  
Toiduohutusplaan on välja töötatud ja seda rakendatakse järgmiste 
komponentide jaoks:  
1 toiduallikas  
2 toidu transportimine laevale  
3 toidu säilitussüsteem laevas  
4 toidu valmistamis- ja serveerimissüsteem laevas  
5 tarbijapoolsed toidu käsitlemise ja säilitamise protsessid laeva 
pardal.  
 
Juhised juhendi 3.1 kohta  
Tuleb pöörata tähelepanu ennetava, mitmetõkkelise riskihaldusliku 
lähenemise nüüdisaegsele rakendamisele vastavalt toiduohutusplaanile ja 
HACCP põhimõtetele (vastavalt punktile 3.1.4).  
Enamik toiduga seotud haigusi põhjustavatest mikroorganismidest 
hukkuvad või deaktiveeritakse tavalises toiduvalmistamisprotsessis. Mitte 
kõiki saasteaineid ei saa siiski kõrvaldada. Toiduvalmistamisprotsessi ei 
viida mitte alati läbi efektiivselt ja mõned ohtlikud ained (nt toksiinid) 
võivad toiduvalmistusprotsessi üle elada. Lisaks võib toit pärast 
valmistamist uuesti saastuda kas reisijate või meeskonnaliikmete kaudu või 
selliste nakkusetekitajate nagu näriliste ja putukate kaudu. Seetõttu ei tohi 
ainult toiduvalmistamisprotsessile lootma jääda.  



Toidumürgistusi saab laeva pardal vähendada, kui kaubitseja kontrollib ja 
valib tarnijaid hoolikalt, kui on tagatud toiduaineid käsitsevate isikute 
koolitamine, kambüüside optimaalne väljaehitamine ja range isiklik 
hügieen. Bioloogiliste ohtude kontrollmeetmete hulka kuuluvad:  
• allika kontrollimine – see tähendab mikroorganismide olemasolu ja 
taseme kontrollimist, hankides koostisained tarnijatelt, kes tõendavad 
piisava kontrolli rakendamist koostisainete üle ja koostisainete 
nõuetekohast transportimist laevadele;  
• temperatuuri/aja kontrollimine – see tähendab külmutus- ja 
säilitusaja nõuetekohast kontrollimist ning toidu nõuetekohast sulatamist, 
valmistamist ja jahutamist. Reisilaevaoperaatorid peavad kaaluma 
alternatiive reisijate jaoks ettenähtud pakendatud valmistoidule või 
kõrvaldama pakendatud valmistoidu hulgast ohtlikud toiduained tagamaks, 
et temperatuuri/säilitusaja piirväärtusi ei ületata;  
 
 

• ristsaastuse kontrollimine nii otseselt (nt tulenevalt otsesest 
kokkupuutest toore ja keedetud toiduainete vahel) kui kaudselt (nt 
tulenevalt sellest, et samad nõud puutuvad kokku nii toorete kui keedetud 
toiduainetega);  
• nõuetekohane puhastamine ja desinfitseerimine, mis võib 
kõrvaldada või vähendada mikrobioloogilise saastuse taset. Kambüüsid 
tuleb projekteerida nii, et ristsaastuse oht oleks väike. Laevade 
projekteerimise ja haldamisega tegelevad asutused peavad järgima 
spetsiaalsed juhised sanitaarmugavuste ja kätepesukohtade kohta laevadel. 
Merevett ja mittejoogivett ei tohi kasutada toidu või toiduvalmistuskohtade 
lähedal;  
• isiklikud ja hügieenilised töövõtted. On soovitatav, et laevadel oleks 
strateegia, mis tagaks, et toiduga edasi kanduda võiva nakkusega 
meeskonnaliikmed ei teeks mingeid toidu käsitsemisega seotud töid. 
Toiduaineid käsitsevad isikud , kelle kätel on lõikehaavad, haavandid või 
marrastused, ei tohi toitu käsitseda ilma, et need haavandid oleksid terveks 
ravitud ja kinni kaetud. Personali ei tohi haigustest teavitamise eest 
karistada. Pigem tuleb haigustest teavitamist julgustada. Toiduaineid 
käsitsevate nakatunud isikutega seotud haiguspuhangute vältimine nõuab 
töötajate koostööd, sest paljud toiduaineid käsitsevad isikud võivad nakkust 
kahjutasu või trahvi vältimiseks varjata.  
 
On tähtis, et esmaabikarbid oleksid toidukäsitsemispiirkondades lihtsasti 
kättesaadavad ja et piisava väljaõppega personal oleks määratud esmaabi 
osutama. Esmaabikarbi sisu kohta puuduvad konkreetsed nõuded, kuid 
minimaalselt peaks selles olema kilekattega leht esmaabi üldjuhistega, 
üksikult pakitud erineva suurusega steriilsed haavasidemed, steriilsed 
silmakatted, üksikult pakitud kolmnurksed sidemed, haaknõelad, keskmise 



suurusega (umbes 12 x 12 cm) üksikult pakitud steriilsed ravimiga 
töötlemata haavasidemed ja üks paar ühekordselt kasutatavaid kindaid.  
 
3.2.2 Juhend 3.2: Toidu vastuvõtmine  
 

Juhend 3.2 – Toidu vastuvõtmisel kontrollitakse toitu ja kinnitatakse 

selle ohutut seisukorda.  
 
Juhendi 3.2 näitajad  
1. Toidu vastuvõtupiirkonnad/-ruumid ei sisalda ohte.  
2. Vastuvõetavat toitu kontrollitakse ja veendutakse selle ohutuses.  
 
Juhised juhendi 3.2 kohta  
Laevaoperaatorid peavad rakendama kõiki praktilisi meetmeid tagamaks, et 
nad ei võta vastu ohtlikke või ebasobivaid toiduaineid. See tähendab, et 
laevaoperaatorid peavad veenduma, et nende poolt vastuvõetav toit:  
• on kaitstud saastuse eest;  
• on selgelt identifitseeritav;  
• • on saabumishetkel õigel temperatuuril ja õiges seisukorras 
(näiteks peab toit, mille sildil on märge “külmutatud” ja mida 
transporditakse toidutöötlustehasest külmutatud olekus, oleks külmutatud 
ka toidu vastuvõtmise hetkel). Toiduainete vastuvõtmise füüsilised ruumid:  
• peavad olema sileda, mitteimava ja puhastatava põrandakattega;  
• tuleb hoida heas sanitaarses seisukorras ilma, et tarindites oleks 
murenemist, pragusid, lekkeid, imbevoolusid, hallitust, lahtikoorumist jne;  
• peavad olema vabad mittekasutatavatest materjalidest või 
võõrkehadest (papp, lapid, paberid, sanitaartooted, kilekotid, kaubaalused, 
luuad jne);  
• peavad olema varustatud loodusliku valgusega või tehisvalgusega, 
mis ei halvenda toiduhügieeni, ei muuda värvust ja tagab head 
töötingimused;  
• olema varustatud elektrijuhtmete installatsiooniga, mis on 
nõuetekohaselt kaetud ja isoleeritud;  
• olema varustatud ventilatsioonisüsteemiga, mis väldib liigset 
kuumust, auru kondenseerumist ning hallituse, auru või suitsu kogunemist.  
 
Toidu vastuvõtuala peab olema desinfitseerimisainega puhastatud. Tuleb 
täpselt järgida desinfitseerimisaine kasutusjuhendit, sealhulgas juhiseid 
kontsentratsiooni ja kontaktaja kohta. Puhastamine peab toimuma vahetult 
enne toiduaine vastuvõtmist.  
Toiduaineid ei tohi sisse transportida sama piirkonna kaudu, kus toimub 
jäätmete väljastamine. Kui erinevaid piirkondi on absoluutselt võimatu ette 



näha, peab graafik nägema ette toiduainetele ja jäätmetele erineva 
transpordiaja ja piirkonda tuleb enne toidu vastuvõtmist alati puhastada.  
Selles piirkonnas tuleb rakendada integreeritud kahjurivastaseid meetmeid 
vastavalt selle juhendi 7. peatüki sätetele.  
Codex Alimentarius sätestab üksikasjalikud andmed temperatuuride ja 
tingimuste kohta, mida tuleb toiduainete vastuvõtmisel üle kontrollida. 
Tabelis 3-2 on esitatud mitmed näited, ehkki praeguste nõuete korral tuleb 
esmase teabeallikana kasutada Codex Alimentariust.  
 
 



Tabel 3-2 Näited laevale tarnitavate toiduainete õigete 
vastuvõtutemperatuuride ja -tingimuste kohta 
Toiduaine Temperatuur 

vastuvõtmisel 
Seisukord vastuvõtmisel 

Liha ja linnuliha 5 °C või alla selle Saadud heakskiitu omavast allikast: 
varustatud ametliku ülevaatuse 
templiga 
Normaalset värvi ja lõhnatu 
Pakend on puhas ja heas seisukorras 

Mereannid 5 °C või alla selle 
Koodeks soovitab 0 °C-
le võimalikult lähedast 
temperatuuri 

Saadud heakskiitu omavast allikast 
Normaalset värvi ja kõrvaliste 
lõhnadeta 
Pakend on puhas ja heas seisukorras 

Karploomad 7 °C või alla selle 
Koodeks soovitab 0 °C-
le võimalikult lähedast 
temperatuuri 

Saadud heakskiitu omavast allikast 
Puhas, karbid on suletud, purunenud 
karbid puuduvad 
Karploomatoodete sildid peavad olema 
loetavad ja kinnitatud 

Koorikloomad 
(töötlemata) 

7 °C või alla selle Saadud heakskiitu omavast allikast 
Puhtad ja heas seisukorras 

Koorikloomad 
(lõigatud või 
töödeldud) 

5 °C või alla selle Saadud heakskiitu omavast allikast 
Puhtad ja heas seisukorras 

Piimatooted 5 °C või alla selle, kui 
sildil pole nõutud teisiti 

Saadud heakskiitu omavast allikast 
Pakend on puhas ja heas seisukorras 

Koorega munad 7 � või alla selle Puhtad ja pragudeta Saadud heakskiitu 
omavast allikast 

Vedelad, 
külmutatud ja 
kuivatatud munad 

5 °C või alla selle Pastöriseeritud  Saadud heakskiitu 
omavast allikast 

 
 
 
3.2.3 Juhend 3.3: Seadmed ja nõud  
 

Juhend 3.3 – Seadmed ja nõud peavad olema sobivad toidu 
valmistamiseks, säilitamiseks ja toiduga kokkupuutumiseks. 
 
Juhendi 3.3 näitajad  



Seadmed ja nõud peavad olema sobivad toiduga kokkupuutumiseks ja 
toiduga kasutamiseks.  
Juhised juhendi 3.3 kohta  
On heaks tavaks tagada, et toiduga kokkupuutuvad seadmed ja nõud on 
konstrueeritud ja valmistatud nii, et oleks tagatud nende piisav 
puhastatavus ja desinfitseeritavus ning et neid saaks kasutada nii, et oleks 
välditud toidu saastumine. Seadmed ja nõud peavad olema valmistatud 
materjalidest, mis ei anna nende ettenähtud otstarbel kasutamisel toksilist 
efekti. Vajadusel peavad nõud olema vastupidavad, teisaldatavad või 
lahtivõtmist võimaldavad, et neid saaks hooldada, puhastada, 
desinfitseerida ja kahjurite eest kaitsta.  
Sõltuvalt teostatavatest toiduvalmistusoperatsioonidest peavad toidu 
valmistamiseks, kuumutamiseks, jahutamiseks, keetmiseks, jahutamiseks, 
külmutamiseks, toidutemperatuuride jälgimiseks ja vajadusel ümbritseva 
keskkonna temperatuuri kontrollimiseks olema olemas asjakohased 
vahendid. Toidu valmistamiseks, kuumutamiseks, käsitlemiseks, 
jahutamiseks, säilitamiseks või külmutamiseks kasutatavad seadmed 
peavad olema konstrueeritud nii, et nad saavutaksid toidu nõutud 
temperatuuri kiirusega, mis on vajalik toidu ohutuse tagamiseks. Need 
seadmed võivad hõlmata konstruktsiooniomadusi, mis võimaldavad jälgida 
ja reguleerida temperatuuri.  
Jäätmeid ja mittesöödavaid või ohtlikke aineid sisaldavad nõud peavad 
olema selgelt tähistatud, sobiva konstruktsiooniga ja vajadusel valmistatud 
mitteläbilaskvast materjalist. Kambüüsis kasutatavad jäätmenõud peavad 
olema varustatud jalaga käitatavate kaantega, neid tuleb sageli tühjendada 
ning nad peavad olema puhtad ja desinfitseeritud.  
Kõik toidu valmistamisel ja serveerimisel kasutatavad pesemisruumid, 
köögiseadmed, säilitusnõud, ahjud ja pliidikummid ning kõik toiduga 
kokkupuutuvad pinnad peavad olema konstrueeritud nii, et neid saaks 
lihtsasti puhastada ja desinfitseerida ning hoida heas seisukorras.  
Järgnevalt on esitatud loend seadmetest, mille sobivust tuleb kaaluda ja 
hinnata:  
• reisijate ja meeskonna kambüüside varustusse kuuluvad õhkjahutid; 
sõltuvalt laeva suurusest, seadme ettenähtud kasutusotstarbest ja jahutite 
ning säilitus- ja teeninduspiirkondade vahekaugusest võib olla vajalik 
rohkem kui üks seade;  
 

• valamud toidu valmistamiseks nii mitmes ruumis kui vajalik (st 
kõigis liha, kala ja köögivilja ettevalmistamise ruumides, külmsahvrites ja 
paljudes muudes kohtades, kus personal peseb või leotab toitu); lisaks 
toiduvalmistusvalamutele võib kasutada köögivilja automaatpesumasinat;  
• säilituskastid, riiulid, toiduainete panipaigad ja seadmed 
toiduainete säilitamise ja toidu valmistamise kohtades ning 



teeninduspiirkondades, sealhulgas baarides, sahvrites ja ettekandjate 
kandikutega seotud säilituskohtades;  
• teisaldatavad lauad, kärud või alused kohtades, kus toiduportsjone 
jaotatakse köögiseadmetest, näiteks supikatlad, aurustid, haudepannid, 
kallutatavad keedupotid või jääsäilitussalved;  
• hoiukast või panipaik sellistele suurtele tööriistadele nagu kulbid, 
mõlad, visplid ja labidakesed;  
• noakastid, mis on lihtsasti puhastatavad ja vastavad toiduainetega 
kokkupuutumise standarditele;  
• kapid nõude hoidmiseks ja jaotamiseks;  
• toiduvalmistusletid, millel on töötamiseks piisavalt ruumi;  
• joogipurskkaevud;  
• puhastuskastid.  
 
Sõltuvalt ruumide suurusest ja tsentraalsete potipesuseadmete kaugusest 
võivad sellised intensiivselt kasutatavad piirkonnad nagu pagaritöökojad, 
lihakarnid ja muud toiduvalmistuskohad vajada kolmeosalist valamut koos 
eelpesusõlmega või neljaosalist valamut sissepandava panni ja üladušiga. 
Kõik toiduvalmistuspiirkonnad vajavad tõenäoliselt lihtsat juurdepääsu 
kolmeosalisele nõudepesuvalamule või jäätmekausi ja eelpesuvoolikuga 
varustatud nõudepesumasinat.  
Joogi- või maitseaineannustusseadmed nõuavad tavaliselt lihtsasti 
eemaldatavat tühjenduspanni või tööpinda sisseehitatud väljalaset. Piima 
mahtdosaatorid peavad potentsiaalselt ohtlike piimapritsmete 
kõrvaldamiseks omama lihtsasti eemaldatavaid tühjenduspanne. Abivalamu 
on soovitatav näiteks sellistes kohtades nagu joogisõlmed, kus tuleb uuesti 
täita kannusid või dosaatoreid või ära visata vedelikke, näiteks kuumi või 
külmi jooke, jäätist ja šerbetti. Tilgakaevud peavad ideaaljuhul olema 
varustatud jooksva vee ja nõuetekohase kanalisatsiooniga.  
Puhtad laoruumid peavad olema piisavad selleks, et mahutada kõiki toidu 
valmistamisel kasutatavaid seadmeid ja nõusid, näiteks kulpe ja 
lõiketerasid.  
Kõigi paigaldatud seadmete konstruktsioon peab olema selline, et toidu ja 
pesuvee äravool oleks suunatud tekipiigatisse või tekivalamusse ning mitte 
otse või kaudselt tekile.  
Jääsäilitussalved, toiduväljapanekukastid ja muud sellised toitu ja jääd 
mahutavad vahendid on soovitatav varustada tihedasti sulguvate uste või 
sarnaste kaitsevahenditega, et vältida säilitatavate toodete saastumist.  
Toitlustuspiirkondade tööpindades olevad avad ja servad, sulatuspotid, 
jääkaevud ja muud sisekastetavat tüüpi toidu- ja jäämahutid peavad olema 
kaitstud ülestõstetud ääre või servaga, mis ulatub ava ümber tööpinna 
tasemest 5 mm või rohkem kõrgemale.  
 
3.2.2 Juhend 3.4: Materjalid  



 

Juhend 3.4 – Toiduga kokkupuutumiseks sobivad ja toitu saastuse eest  
kaitsvad materjalid.  
 
Juhendi 3.4 näitajad  
1. Selleks otstarbeks on sobivad materjalid, mida on lubatud kasutada 
kokkupuutes toiduainetega.  
2. Toiduainetega kokkupuutuvad materjalid sobivad oma 
kasutusotstarveteks, et kaitsta toitu saastuse eest.  
 
Juhised juhendi 3.4 kohta  
1. Toiduga kokkupuutuvad piirkonnad  
Toiduga kokkupuutuvatel pindadel kasutatavad materjalid peavad olema 
sobivad – näiteks korrosioonikindlad, mittemürgised, mitteimavad, lihtsasti 
puhastatavad, siledad ja vastupidavad. See kehtib eelkõige toiduga, 
toidurasvade, õlide ja sarnaste toiduvalmistusvahenditega kokkupuutuvatel 
pindade kohta. Lõikelauad peavad olema sobivast materjalist, näiteks kõva 
vahtraga võrdväärsest või paremast materjalist. Kui toiduainetega 
kokkupuutuvates pindades või nõudes soovitakse kasutada muid materjale 
kui on juba heaks kiidetud ja loetletud, tuleb enne nende paigaldamist 
konsulteerida riigi tervishoiuametiga. Värvitud pinnad pole toiduainetega 
kokkupuutuvate pindadena tavaliselt soovitatavad, välja arvatud juhul, kui 
kasutatakse sobivat värvi.  
2. Toiduga mittekokkupuutuvad piirkonnad  

Toiduga mittekokkupuutuvate pindade materjalid peavad olema 
vastupidavad ja lihtsasti puhastatavad. Mittekorrodeeruvate materjalide 
ühendamiseks kasutatavad keevitusmaterjalid tuleb valida nii, et oleks 
tagatud keevise piirkonna korrosioonikindlus. Pinnakatted ja värv peavad 
sobima nende ettenähtud kasutusotstarbeks ja olema mittemürgised.  
Kõik alalised või statsionaarsed seadmed tuleb paigaldada ja ehitada 
eraldusplekkidega, et välistada kõrvalasetsevate tarindite või muude 
seadmetega varjatud avasid, kui pole jäetud piisavat vahekaugust 
nõuetekohaseks puhastamiseks. Nii näiteks on jalgadele paigaldatud 
seadmete puhul seadmeraami madalaima elemendi ja teki vahel soovitatud 
minimaalset vahekaugust 15 cm.  
On tähtis tagada, et tööpinnale paigaldatud seadmed – välja arvatud juhul, 
kui need on teisaldatavad – on kas tööpinnast isoleeritud või paigaldatud 
jalgadele.  Puhastamise võimaldamiseks peavad tööpinnale paigaldatud 
seadmed omama piisavat, tüüpiliselt vähemalt 7,5 cm suurust vahekaugust 
madalaima horisontaalelemendi ja tööpinna vahel. Puhastamiseks tuleb 
juurdepääs ette näha ka tööpinnale paigaldatud seadme, sealhulgas 
joogiseadme taga.  
Ümbrisega ümbritsetud seadmete, näiteks pliitide ja külmikute taga olevat 
vahekaugust ning vaheseina vahele jäävat kaugust tuleb reguleerida 
sõltuvalt seadmete üldpikkusest. Nii näiteks võib seadmetel pikkusega kuni 



61 cm sobiv vahekaugus olla 15 cm; pikematel seadmetel võib vahekaugus 
olla proportsionaalselt pikem kuni maksimaalselt 61 cm-ni seadmetel 
pikkusega 2,45 m või rohkem. Kui ruum seadme ja vaheseina vahel on ühest 
otsast lihtsasti juurdepääsetav, võib ülalnimetatud vahekaugusi vähendada 
poole võrra nii, et sobivaks miinimumiks on 15 cm.  
Kui seadmete, näiteks ahjude või pliitide kaks komponenti asuvad teineteise 
lähedal, peab nende vahekaugus olema puhastamise võimaldamiseks piisav. 
Alternatiivselt võib nende vahelist pinda igast küljest efektiivselt sulgeda 
tihedalt paigaldatavate eraldusplekkidega.  
Kui seadmed paigaldatakse vundamendile või luugikraele, tuleb viimistletud 
tekipinnast näha ette piisav eralduskaugus vähemalt 10 cm. Seadmete ja 
vundamentide ühendamiseks tuleb kasutada tsementmörti või pidevat 
keevisõmblust. Seadmete üleulatus vundamendist ei tohi olla liiga suur – 
alla 10 cm. Kahjurite sissepääsu vältimiseks on soovitatav kõik üleulatused 
piki põhja isoleerida.  
Ilma piisava, eelmistes punktides väljapakutud vahekauguseta paigaldatud 
seadmetel tuleb nende all, kõrval ja taga olev ruum tõhusalt sulgeda ja 
tihendada vastu tekki ja/või vaheseina. Sellised läbiviigud nagu kaabli-, 
juhtme- või toruavad peavad olema varustatud tihedasti liibuvate kraedega, 
mis on valmistatud vastava riikliku tervishoiuorganisatsiooni poolt 
heakskiidetud materjalist.  
Statsionaarselt paigaldatud seadmete elektrijuhtmestik peab olema 
ümbritsetud vastupidava ja lihtsasti puhastatava materjaliga. Punutud või 
kootud, roostevabast terasest elektrijuhtmete kasutamine väljaspool 
tehnilisi ruume või pritsme- või määrdumisohtlikes kohtades pole 
soovitatav. Seadmete elektrijuhtmete pikkus tuleb pinkidel reguleerida 
selliseks või juhtmed kinnitada viisil, mis väldiks juhtmete lebamist 
tööpindadel.  
Muud vaheseinale või tekialusele paigaldatud seadmed, näiteks telefonid, 
kõlarid, elektrilised juhtpaneelid või väljundkarbid peavad olema 
isoleeritud vaheseina- või tekipaneelidega. Sellised esemed tuleb hoida 
eemal toidupritsmetele allutatud kohtadest.  
Kõik piirkonnad, kus elektrijuhtmed, auru- või veetorud tungivad läbi teki, 
vaheseina või tekialuse, sealhulgas tehnilised ruumid või tööpinnad, tuleb 
tihedasti isoleerida. Katmata torustike arv tuleb minimeerida.  
3.2.5 Juhend 3.5: Seadmed  
 
Juhend 3.5 – Seadmed peavad olema sobivad toidu ohutuks 
valmistamiseks ja serveerimiseks. 
 
Juhendi 3.5 näitajad  
1. Vesi ja jää on joogikõlbliku kvaliteediga.  
2. On olemas piisavalt puhastamis- ja desinfitseerimisvõimalusi.  



3. Ventilatsioon on piisav ja on projekteeritud nii, et toidu saastumine 
oleks välditud.  
4. Valgustus on piisav hügieeniliste toiduoperatsioonide tagamiseks.  
5. Hoiuruumid on piisavad toiduainete ohutu säilitamise tagamiseks.  
6. Toiduga kokkupuutuvad piirkonnad vastavad sanitaarnõuetele.  
7. Toiduga mittekokkupuutuvad piirkonnad on projekteeritud 
sellised, et need väldiksid toidu saastamist.  
 
Juhised juhendi 3.5 kohta  
1. Vesi ja jää  
Vajadusel peavad alati olemas olema joogivee piisavad varud koos vee 
säilitus- ja jaotusvahenditega, et tagada toidu ohutus ja sobivus. Mitte-
joogiveel  
(nt mereveel) peab olema eraldi süsteem ja kambüüsi tohib sellega 
varustada ainult juhul, kui see on tingimata vajalik, vt 2. peatükki.  
Toiduga või jookidega kokkupuutuv jää peab olema valmistatud joogiveest. 
Kohalik tervisekaitseamet peab kontrollima sadama veevarustusallikaid ja 
jää tarnimine sadamast laevadele peab toimuma sanitaarnõuetele vastavalt. 
Jää tarnimine sadamast laevale peab toimuma sanitaarsel viisil ja jääd 
käsitsev isik peab kandma puhast riietust, kindaid ja saapaid. Jääd tuleb 
hoida puhtas hoiuruumis ja seda tuleb pinnalt üles tõsta tekilaudade või 
muude vahendite abil, mis võimaldavad äravoolu ja õhu vaba liikumist. 
Laeva pardal valmistatavat jääd tuleb käsitseda ja säilitada sanitaarsel viisil.  
2. Puhastus- ja desinfitseerimissüsteemid  
Toidu ohutuse tagamiseks tuleb kehtestada asjakohased 
projekteerimiskriteeriumid toiduainete, nõude, seadmete ja tarvikute 
puhastamis- ja desinfitseerimissüsteemide väljatöötamiseks. Sellised 
süsteemid nõuavad piisavat varustamist sooja ja külma joogiveega.  
3. Ventilatsioon  

Asjakohased loomuliku või mehaanilise ventilatsiooni süsteemid aitavad 
tagada toidukäsitlusoperatsioonide kvaliteeti. Ventilatsioonisüsteemid tuleb 
projekteerida ja välja ehitada nii, et õhk ei liiguks saastatud piirkondadest 
puhastesse piirkondadesse ja nii, et neid piirkondi saab asjakohaselt 
hooldada ja puhastada. Restid või ventilatsiooniavad peavad 
ventilatsioonisõlmedes olema puhastamiseks lihtsasti eemaldatavad. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata järgmistele aspektidele:  
• õhuga edasikanduva, näiteks piiskadest või 
kondensatsioonitilkadest pärit toidusaastuse minimeerimine;  
• ümbritseva keskkonna temperatuuri reguleerimine;  
• vajadusel niiskuse reguleerimine.  
 
4. Valgustus  
Asjakohane loomulik valgus või tehisvalgus soodustab hügieenilisi 
töövõtteid. Valguse intensiivsus tuleb kohandada töö olemusele. Valgusteid 



tuleb kaitsta nii, et toiduained oleksid valgusti purunemise korral saastuse 
eest kaitstud.  
5. Ladustamine  
Toiduvarude ebaõige ladustamine laeva pardal on ohtlik, sest varud on 
sageli ette nähtud mitmeks nädalaks või isegi kuuks ja laev on allutatud 
äärmuslikele ilmastikutingimustele. Ladustamine pakendamata olukorras 
võib eelkõige külmladudes avaldada toiduvarudele negatiivset mõju.  
Laoruumide tüüp sõltub pardal hoitavate toiduainete iseloomust. Tuleb ette 
näha asjakohased ruumid toiduainete, toidu koostisosade ja 
mittetoidukemikaalide (näiteks puhastusmaterjalide, määrdeainete ja 
kütuste) ladustamiseks. Toidusäilitusruumid peavad olema projekteeritud 
ja ehitatud nii, et:  
• nad lubaksid piisavat hooldust ja puhastamist;  
• oleks välditud kahjurite juurdepääs ja varjupaik;  
• toiduained oleksid ladustamise ajal efektiivselt kaitstud saastuse 
eest;  
• oleks tagatud keskkond, mis minimeerib toiduainete kahjustumise  
 
(nt temperatuuri ja niiskuse reguleerimise teel).  
6. Toiduga kokkupuutuvad piirkonnad  

Toiduga kokkupuutuvad pinnad peavad olema ilma lahtiste liitekohtadeta, 
pragude või lõhedeta ja lihtsasti puhastatavad. Katmata ehitustarvikud (nt 
poldid ja mutrid) pole üldiselt aktsepteeritavad. Toiduga kokkupuutuvate 
pindade liitmisest tekkivad nurgad peavad olema ehitatud puhastamist 
lihtsustava kõverusraadiusega vähemalt 3 mm. Toiduga kokkupuutuvate 
pindade ümardatud nurgad peavad olema puhastamist võimaldava 
ümarusraadiusega – vähemalt 1,6 mm.  
Toiduga kokkupuutuvaid alasid tuleb kaitsta määrdeainete või muude 
võõrainete lekkimise või läbiimbumise eest. Heliisolatsiooni või alusvoodri 
materjali pole tavaliselt lubatud kasutada seadmete pindadel, mis paiknevad 
otse selle ala kohal, kus hoitakse katmata toiduaineid, sest see materjal võib 
põhjustada ohte.  
Toiduga kokkupuutuvad sahtlid ja salved peavad olema eemaldatavad ja 
lihtsasti puhastatavad. Nad peavad olema ilma lahtiste liitekohtade või 
pragudeta ning kõigist külgedest siledaks viimistletud. Pakendamata 
toiduainete või jookide katted, vahelehed või hoidikud peavad olema 
eemaldatavad või konstrueeritud nii, et neid saaks kohapeal lihtsasti 
puhastada.  
7. Sobivad toiduga mittekokkupuutuvad piirkonnad  

Katmata, mittetoiduga kokkupuutuvad pinnad peavad toiduainete 
saastamise ohu vähendamiseks olema konstrueeritud nii, et neil pole lahtisi 
liitekohti, pragusid või lõhesid. Seadmete korpused või komponentide osad 
peavad olema valmistatud ilma avadeta mittejuurdepääsetavatesse 
kohtadesse, kuhu võib sattuda toit, vedelik või tolm ja kuhu võivad 



koguneda putukad. Segistid, külmikud, kompressorid ja analoogsed 
seadmed, kui nad on varustatud avade või võredega, peavad sisaldama 
lihtsasti eemaldatavaid ülevaatuspesasid või -paneele, mis võimaldavad 
kohapealset perioodilist puhastamist.  
Tekile monteeritavate seadmete alus peab olema paigaldatud tekipinnaga 
ühes tasapinnas või minimaalse piluga 15 cm seadme raami kõige alumise 
horisontaalelemendi ja tekipinna vahel. See kehtib ka siis, kui seadmed 
paigaldatakse tekisaarele või -servale. Seadme korpusele paigaldatud 
juhtimismehhanismid, liitmikud ja muud komponendid peavad olema 
konstrueeritud ja paigaldatud nii, et oleks tõkestatud mustuse ja kahjurite 
sissetungimine ja mitteligipääsetavate kohtade tekkimine, mis takistavad 
nõuetekohast puhastamist ja ülevaatust. Seadmeid tekipinnast kõrgemal 
hoidvad alused, servad või kõrgendussaared, kui nad on varustatud 
varbaruumiga, ei tohi olla taandatud kaugemale kui seadme teki kohal oleva 
madalaima raamielemendi kõrgus. Ruumil peab olema minimaalne sobiv 
kõrgus 5 cm. Seespaiknevad ruumiosad, näiteks postid, vertikaaltoed ja 
jalandid peavad olema tihendatud nii, et kahjurid nendesse ei pääseks.  
Toiduainete hoiukappide peal olevaid horisontaalseid avasid tuleb kogu 
nende ümbermõõdul kaitsta kraega. Krae minimaalne kõrgus peab olema 5 
mm mõõdetuna kapi pinnast või ülevoolutasandilt. Tööpindades või 
nõudepesulaudades jäätmenõudele juurdepääsemiseks jäetud avadel võib 
olla veekindel allapööratud serv, mis ulatub vähemalt 1,25 cm lauapinnast 
allapoole, kui ava pole varustatud jäätmetõkisega. Horisontaalpindade, 
näiteks puhvetikappide, laudade ja riiulite pindade katmata servadel võivad 
olla alla- või tagasipööratud äärikud sobiva laiusega vähemalt 2 cm 
lõikeserva ja raaminurkade vahel, või need peavad olema täielikult kinni 
kaetud.  
Aurukatelde, pliitide ja muude keeduseadmete kohal paiknevad 
pliidikummid peavad olema sileda, lihtsasti puhastatava siseosaga. Rennid 
(kui olemas) peavad olema konstrueeritud ja arvutatud puhastamist 
võimaldatavatena. Kui kasutatakse filtreid, peavad need olema paigaldatud 
nii, et kondensatsioon suunatakse rennidesse. Deflektorid, labad, summutid 
ja muud õhureguleerimisseadised peavad olema lihtsasti juurdepääsetavad 
ja eemaldatavad. Keedupliitide merepiirded peavad olema eemaldatavad ja 
lihtsasti puhastatavad.  
Toidukappides olevad katmata külmaaine-siugtorud peavad olema ribideta 
tüüpi ja paigutatud üleni puhastamist võimaldatavatena. Puhurtüüpi või 
ribitüüpi aurustid peavad olema ümbrisega kaetud või varjestatud, et 
kaitsta neid toidupitsmete eest ja vältida toidu saastumist. Suletud tüüpi 
külmikuaurustid peavad olema varustatud kondensaadiäravooluga. 
Vesijahutusseadmete külmaaine või vee siugtorud peavad harjaga 
puhastamiseks olema lihtsasti juurdepääsetavad ning nendel peab olema 
läbipesemise ja tühjakslaskmise võimalus.  



Kambüüsi ja sahvri liuguksed peavad olema eemaldatavad ja nende rööpad 
ilma mittejuurdepääsetavate avadeta. Alumiste rööbaste otsad peavad 
olema soontega, et võimaldada tolmu ja prahi eemaldamist. Seadmete uksed 
– kas liuguksed või hingedega uksed – peavad vältima avasid 
mittejuurdepääsetavatesse kohtadesse. Kui isoleeritud ustel kasutatakse 
tihendeid, peavad need olema lihtsasti puhastatavad ja vahetatavad ning 
peavad tihedalt oma kohale liibuma. Ukseriivid ja muud kinnitusseadised 
peavad olema valmistatud ilma avadeta, mis võimaldaksid kahjurite ja prahi 
pääsemist kanalitesse, uksepaneelidesse või seadmete muudesse osadesse. 
Riivid, hinged ja muud manused peavad olema valmistatud siledast, lihtsasti 
puhastatavast materjalist.  
Lõikelauad peavad olema puhastamiseks lihtsasti eemaldatavad või neid 
peab saama puhastada ilma eemaldamata. Nad peavad olema ilma lahtiste 
liitekohtade või pragudeta ning kõigist külgedest siledaks viimistletud. 
Sahtlid ja kastid peavad olema lihtsasti eemaldatavad ja puhastatavad.  
Isolatsioonimaterjali tuleb kaitsta märjaks imbumise ja kondensatsiooni 
eest. Toidukübemete ja prahi eest kaitsmiseks tuleb paigaldada kaitseplekid.  
Selliste seadmete nagu aurukatelde ümber paiknevad kraed peavad olema 
isoleeritud lekete, infiltratsiooni ja kahjurite sissetungimise vastu ning 
varustatud eemaldatavate filtritega äravooludega. Äravool peab paiknema 
piirkonna madalaimas punktis. Kambüüsi- ja valamuseadmete äravoolud 
peavad olema järgmiste mõõtmetega:  
• valamud: minimaalse läbimõõduga 3,75 cm  
• aurulauad ja sulatuspotid: minimaalse läbimõõduga 2,5 cm.  
 
Katmata horisontaalsed äravoolutorud, sealhulgas trapid, tuleb paigaldada 
nii, et põranda ala saaks nõuetekohaselt puhastada. Äravoolutorusid ei tohi 
paigutada alade kohale, kus säilitatakse, valmistatakse või serveeritakse 
toitu.  
Saastuse vältimiseks peavad aurulaudade, katelde ja muude valamu-tüüpi 
seadmete vee sisselaskeavad asuma üleujutusäärisest minimaalsel ohutul 
kaugusel, mis võrdub vee sisselasketoru kahekordse läbimõõduga ja pole 
mitte mingil juhul  
alla 2,5 cm. Kui veevarustustorustik peab paiknema sellest madalamal, tuleb 
nõuetekohaselt paigaldada sobivat tüüpi vaakumkatkestid.  
Pseudopõhjadena kasutatavad riiulid peavad olema lihtsasti eemaldatavad 
või oma kohale isoleeritud, et vältida toiduraasukeste ja kahjurite 
sissetungimist. Lauahõbeda mahutid peavad olema eemaldatavad ning 
konstrueeritud ja valmistatud nii, et neid saaks puhastada ja seejärel 
desinfitseerida või steriliseerida. Jäätisekoppade kastmiskaevud peavad 
olema varustatud jooksva veega servast kõrgemal paikneva sisselaske 
kaudu ja olema valmistatud siledast, liitekohtadeta materjalist.   
 
3.2.6 Juhend 3.6: Säilitus-, valmistus- ja serveerimisruumid  



 

Juhend 3.6 – Ruumid peavad sobima toidu ohutuks säilitamiseks, 
valmistamiseks ja serveerimiseks. 
 
Juhendi 3.6 näitajad  
1. Ruumid peavad olema lihtsasti puhastatavad ja desinfitseeritavad 
ning ei tohi sisaldada ohtusid.  
2. Säilitamisel kasutatavad temperatuurid ei tohi soodustada 
mikroobide patogeenset kasvu.  
3. Valmistoit peab olema toortoidust eraldatud.  
4. Kõik toiduained on saastusallikatest eraldatud ja nende eest 
kaitstud.  
 
Juhised juhendi 3.6 kohta  
Kõik tekid või põrandad ruumides, kus säilitatakse, käsitsetakse ja 
valmistatakse toite või jooke või kus puhastatakse ja hoitakse toidunõusid, 
tuleb valmistada nii, et nad oleksid alati lihtsasti puhastatavad, hooldatavad 
ja kontrollitavad. Pinnad peavad olema siledad ja heas sanitaarseisukorras.  
Headele tavadele vastamiseks peavad hoiuruumid, sisenemist võimaldavad 
külmikud ja sügavkülmikud ning transpordikoridorid olema kõva, 
vastupidava, mitteimava pinnakattega (näiteks kaetud keraamiliste plaatide 
või teemantplaat-gofreeritud roostevabast terasest kattepaneelidega 
külmutusfunktsiooniga hoiuruumides). Värvitud terasest pinnakatted on 
lubatud säilitusruumide läbikäikudes ja kuivsäilituspiirkondades, ehkki ka 
seal on eelistatav kasutada roostevaba terast. Sisenemist võimaldavates 
külmikutes ja sügavkülmikutes on soovitatav ette näha tihedasti paiknevad 
roostevabast terasest vaheseinad ja uksed vooderdada roostevaba terasega. 
Värvitud terasest pinnakatted on lubatud säilitusruumide läbikäikudes ja 
kuivsäilituspiirkondades. Mustuse avastamiseks on soovitatavad heledad 
pinnad. Kui nendes piirkondades kasutatakse kahveltõstukeid, tuleb 
läbinõtkumise vältimiseks kasutada tugevdatud roostevabast terasest 
paneele ning vaheseintele tuleb kahjustuste vältimiseks kinnitada 
põrkekaitsed. Heaks tavaks on sulgeda tekialusele paigaldatud kaablirennid, 
torustikud või muud raskesti puhastatavad, tekialusele paigaldatud 
seadmed, või sulgeda tekialune täielikult. Kõik vaheseina ja teki liitekohad 
peavad olema ümardatud (nt 10 mm raadiusega) ja tihedalt isoleeritud.  
Kambüüsides, toiduvalmistusruumides ja sahvrites peab tekk olema 
ehitatud kõvast, vastupidavast, mitteimavast ja libisemisvastasest 
materjalist. Paigaldised võivad sisaldada piisava , vähemalt 10 mm 
raadiusega servaprofiile, või näiteks suurema kui 90 kraadi all avatud 
konstruktsioone teki ja vaheseina ning tekkide ja seadmevundamentide 
liitekohtade integreeritud komponendina. Roostevaba teras või muud tüüpi 
servaprofiilid (kui on paigaldatud) peavad olema vastupidavuse tagamiseks 
piisava paksusega ning roostevabast terasest tekiplaadipaneelid peavad 



olema tihendatud pideva, mittekorrodeeruva keevisõmblusega. Kogu 
tekiplaadistus peab olema isoleeritud vastupidava, veekindla 
tsementeerimismaterjaliga.  
Tööpinnaaluste kappide, tööpindade või külmikute all olevate tehniliste 
ruumide tekipõrand peab olema vastupidavast, mitteimavast ja lihtsasti 
puhastatavast materjalist pinnaga, näiteks keraamilistest plaatidest või 
roostevabast terasest. Värvitud terasest või betoonist tekipõrand pole 
soovitatav. Torustiku ja muude tarvikute tekist läbiviigud peavad olema 
isoleeritud. Vaheseinad ja tekialused, sealhulgas uksed, ukseraamid ja 
postid peavad olema valmistatud kõrge kvaliteediga korrosioonikindlast 
roostevabast terasest. Paksus peab olema piisav, et paneelid 
normaaltingimustes ei koolduks, nõtkuks läbi ega tuleks lahti. Kui tihendada 
tuleb 1–3 mm laiusi liitekohti, on tavaliseks võtteks kasutada sobivat 
hermeetikut. Kui vaheseina- ja tekialusevuugid on selliseks isoleerimiseks 
liiga laiad (üle 3 mm), on soovitatav kasutada roostevabast terasest 
profiilliistusid. Kõik vaheseinad, kuhu kinnitatakse seadmeid, peavad olema 
piisava paksusega või tugevdustega, mis võimaldavad kinnitusvahendite 
kinnitamist või keevitamist ilma paneelide kvaliteeti ja konstruktsiooni ohtu 
seadmata. Insenerisüsteemide ühendused tuleb paigaldada läbi 
roostevabast terasest või muude lihtsasti puhastavavate, toiduainetega 
kokkupuutuvates kohtades kasutamiseks lubatud paigaldustorude, mis 
paigaldatakse puhastamise lihtsustamiseks vaheseintest kaugemale. 
Valamute kohal kasutatavad kaitsekatted tuleb isoleerida vaheseina külge 
pideva keevisõmblusega või nakkekeevituse teel ning poleerida. Valamute 
kohal kasutatavate kaitsekatete veekindlaks muutmiseks tuleb kasutada 
sobivat hermeetikut. Kõik avad tuleb isoleerida kohtades, kus torud ja muud 
elemendid tungivad läbi vaheseinte ja tekialuste, sealhulgas sisemised 
tehnilised ruumid.  
 
Toidu serveerimise piirkondades on soovitatav, et kõigil puhvetiridadel 
oleksid vastupidavad, mitteimavad tekipõrandad sobiva laiusega, vähemalt 
1 meeter mõõdetuna serveerimisleti servast või serveerimiskandiku rööpa 
välisservast. Söögiruumi teenindussõlmed peavad olema kõva, vastupidava, 
mitteimava tekipõrandaga (näiteks tihendatud vuukidega graniidist või 
marmorist) ja ohutu vahekaugusega vähemalt 61 cm serveerimissõlme 
töökülje servast. Serveerimislettide ja alapaigutusega seadmete taga 
paiknevad ning tehniliste ruumide tekipõrandad peavad olema ehitatud 
tugevast, vastupidavast, mitteimavast materjalist (nt keraamilistest 
plaatidest, epoksüvaigust või roostevabast terasest). Värvitud terasest või 
betoonist tekipõrand pole soovitatav. Teki ja vaheseina liitekoha 
integreeritud osana ning tekkide ja seadmevundamentide ühendustes tuleb 
kasutada vastupidavaid servaprofiile raadiusega vähemalt 10 mm või 
suurema nurga all kui 90 kraadi avatud konstruktsioone. Roostevabast 
terasest või mingist muust materjalist servaprofiilid (kui on paigaldatud) 



peavad vastupidavuse ja tugeva kinnitamise tagamiseks olema piisava 
paksusega. Vastupidavast linoleumist, keraamilistest plaatidest või 
vinüülmaterjalist tekikate on soovitatav ainult personali, meeskonna või 
ohvitseride söögiruumides.  Vaheseinad ja tekialused võivad olla kaetud 
dekoratiivplaatide, pressitud metallpaneelide või muude tugevate, 
vastupidavate, mittekorrodeeruvate materjalidega. Roostevaba teras pole 
nendes piirkondades nõutud. Kasutatavad materjalid peavad siiski olema 
lihtsasti puhastatavad. Torustiku ja muude tarvikute tekist läbiviigud 
peavad kõik olema isoleeritud.  
Vaheseinad ja tekialused peavad ruumides, kus säilitatakse, valmistatakse 
või käsitsetakse toiduaineid ja jooke või kus hoitakse või pestakse nõusid, 
olema sileda, kõva kattega viimistlusega, heledavärvilise ja pestava pinnaga. 
Kiudmaterjalist või sarnasest materjalist isolatsioon tuleb katta ümbrisega, 
et hoida ära isolatsioonimaterjalide osakeste kukkumist toiduainetele. 
Riidest ümbrised või krohvkatted ei anna tavaliselt nõuetekohast kaitset. 
Kiudmaterjalist filterelemendiga filtreid ei soovitata paigaldada tekialustele 
või toiduainete töötlemise seadmete kohale. Perforeeritud akustilist 
materjali pole soovitatav kasutada kambüüsides, sahvrites, 
nõudepesuruumides ja muudes toiduainete käsitsemise ja säilitamise 
ruumides. Seda tohib kasutada söögiruumides tingimusel, et materjali 
tükikesed ei saa aukudest ja vuukidest alla kukkuda.  
Vooderdamata tekialustes toiduainete säilitamis-, käsitsemis-, valmistamis-, 
serveerimis- ja nõudepesuruumide kohal paiknevad torud peavad olema 
isoleeritud, kui nendel võib tekkida kondensatsioon. Heitvett või muid 
vedeljäätmeid juhtivad äravoolutorud tuleb kõrvale juhtida nii, et nad ei 
läbiks otse üle või horisontaalselt toidu valmistamis-, serveerimis- ja 
säilitusruume või nõudepesuruume. Kui sellised äravoolutorustikud on 
olemas, ei tohi nad sisaldada puhastuskorke ja -äärikuid või need peavad 
olema kinni keevitatud, kui nad peavad olemas olema. Olemasolevates 
installatsioonides tohib lubada erandeid, kui nendest torustikest ei leki, 
tilgu ega pritsi mittejoodavaid vedelikke toidule või nõudele. 
Külmutuskambreid ümbritsevat isolatsiooni läbivad äravoolutorud loetakse 
nõuetele vastavaks.  
 
3.2.7 Juhend 3.7: Tualettruumid ja isikliku hügieeni ruumid  
 

Juhend 3.7 — Toiduaineid käsitseva personali jaoks peab olema 

piisavalt  
tualettruume ja isikliku hügieeni ruume.  
 
Juhendi 3.7 näitajad  
1. Toiduaineid käsitseva personali jaoks peavad olemas olema 
piisavalt ja sobivalt paigutatud tualettruumid.  
2. Toiduaineid käsitseva personali jaoks peavad olemas olema 
piisavalt ja sobivalt paigutatud kätepesu ja -kuivatuskohad.  



 
Juhised juhendi 3.7 kohta  
1. Tualettruumid  
Piisaval arvul tualettruume toiduaineid käsitseva personali jaoks peab 
olema paigutatud toiduvalmistusruumide lähedale, et soodustada töötajate 
isiklikku hügieeni ja tagada sanitaarsed tingimused. Väiksematel laevadel 
võivad need ruumid olla ühised meeskonnaliikmetega. Need ruumid peavad 
olema alati juurdepääsetavad. Saastuse vältimiseks ei tohi tualettruumid 
avaneda otse toiduvalmistus-, säilitus- või serveerimisruumidesse. Kui 
tualettruumidel avanevad ukse sellistesse toidupiirkondadesse, peavad 
nende uksed olema tihedasti istuvad ja isesulguvad. Võimalusel peab 
tualettruumide ja toiduruumide vahel olema ventileeritav ruum.  
2. Kätepesukohad  
Tualettruumides või nende kõrvalruumides peavad olema piisavad 
kätepesu- ja kuivatuskohad. Tualettruumid peavad olema varustatud ühest 
segistist voolava sooja ja külma veega, ühekordselt kasutatava paberi 
dosaatori või riidest käterättide dosaatoriga, sobivate seepide ja 
pesuainetega ning siltidega kraanikausside kohal, millel on näiteks tekst 
“PESKE KÄSI PÄRAST TUALETI KASUTAMIST – PESKE KRAANIKAUSSI 
ENNE JA PÄRAST KASUTAMIST”. Sildid, mis paluvad personalil pärast 
tualetis käimist käsi pesta, peavad olema tähelepandavasse kohta välja 
pandud tualettruumi kõrval paiknevale vaheseinale.  
Samasuguste kätepesukohtadega võivad olla varustatud ka järgmised 
ruumid, kus kraanikausside kohal asuvad sobiva tekstiga sildid:  
• peakambüüs: täiendavad kraanikausid võivad olla vajalikud 
sõltuvalt kaugusest, vaheseintest, ruumide suurusest, töötajate arvust ja 
muudest teguritest, mis takistavad pesukohtade mugavat kasutamist;  
• üksikud kambüüsid, sahvrid, küpsetusruumid, lihatöötlusruumid, 
köögivilja ettevalmistamise ruumid ja nõudepesuruumid: üks kraanikauss 
võib teenindada rohkem kui ühte sellist ruumi, kui see kraanikauss on 
lihtsasti juurdepääsetav.  
 
Kui ühine kraanikauss teenindab nii toidukäsitlemisruumi kui ka 
toiduaineid käsitsevate isikute tualettruumi, tuleb üles panna sellekohane 
silt. Laevadel, kus kätepesukohad asuvad toitu serveeriva personali 
kajutites, mis on toidukäsitlusruumidest lihtsasti juurdepääsetavad, ei ole 
toidukäsitlusruumide jaoks täiendavaid kätepesukohti vaja. Sel juhul on 
aktsepteeritavad individuaalsed käterätidosaatorid toiduaineid käsitsevate 
isikute jaoks. Nõudepesuruumide valamuid, loputuskausse, pesukünasid, 
nõudepesuvalamuid ja sarnaseid seadmeid ei tohi käte pesemiseks 
kasutada. Pesukaussides võib kasutada pesuvett eeldusel, et see vesi on 
kuumutatud temperatuurile üle 77 °C. Kraanikausside külmaveevarustuseks 
tohib kasutada ainult joogivett.  



Kraanikausid peavad olema lihtsasti juurdepääsetavad, et julgustada 
personali hügieeni hoidma ja vältida toidu saastamist. Kambüüsi kõrval 
paiknevate seadmete hulka võivad kuuluda:  
• piisavad vahendid käte hügieeniliseks pesemiseks ja kuivatamiseks, 
sealhulgas kraanikausid ning sooja ja külma vee varustus;  
• asjakohase hügieenilise disainiga tualettruumid koos 
kraanikaussidega, kui need tualettruumid ei avane otse kambüüsidesse või 
muudesse toidukäsitsemisruumidesse;  
• piisav seebi ja kätekuivatuskohtade varu kraanikausside juures;  
• piisavad riietevahetusruumid personalile, sealhulgas sobivad 
hoiukohad riietele.  
 
3.2.8 Juhend 3.8: Nõudepesu  
 

Juhend 3.8 – Peavad olemas olema piisavad ja efektiivsed võimalused  
nõude pesemiseks.  
 
Juhendi 3.8 näitajad  
1. Nõudepesuruumid on piisavad nõude ohutuks ja efektiivseks 
pesemiseks.  
2. Nõude pesemisel tekkivad jäätmed ei saasta uuesti pesuvett.  
 
Juhised juhendi 3.8 kohta  
1. Nõudepesuruumid  

Mõnel juhul on soovitatavad loputusvoolikud nõude eelpesemiseks. Kui 
eelpesuks kasutatakse valamut, võib olla vajalik eemaldatav filter.  
Nõudepesumasina kõik komponendid, sealhulgas ümbrisega kaetud 
peenesti juhtmestik tuleb äravoolu võimaldamiseks tõsta tekist vähemalt 15 
cm kõrgemale.  
Peenesti ja tehniliste piirkondade kaitsmiseks tuleb ette näha eemaldatavad 
roostevabast terasest pritsmepaneelid. Jahvatikoonused, peenestilauad ja 
nõude vastuvõtulauad peavad olema valmistatud pidevõmblusega 
keevitatud liitekohtadega roostevabast terasest. Nõudepesu abiseadmete 
platvormid peavad olema valmistatud roostevabast terasest. Värvitud 
terase kasutamist tuleks vältida.  
Nõudepesumasinad peavad olema konstrueeritud nende ettenähtud 
kasutusotstarbele vastavalt, olema asjakohase suurusega ja paigaldatud 
vastavalt tootja soovitustele. Keemilisi desinfitseerimisaineid kasutavad 
nõudepesumasinad peavad olema varustatud seadisega, mis annab heliliselt 
ja visuaalselt märku, kui keemilist desinfitseerimisainet tuleb lisada.  
Nõudepesumasinatele peavad olema kinnitatud lihtsasti juurdepääsetavad 
ja loetavad andmesildid. Sildil võivad olla esitatud järgmised andmed 
masina konstruktsiooni kohta ja tööparameetrid:  



• pesemiseks, loputamiseks ja desinfitseerimiseks nõutavad 
temperatuurid;  
• puhta veega sanitaarloputuseks vajalik surve, kui masin pole ette 
nähtud töötama ainult pumbatava sanitaar-loputusveega;  
• transportööri liikumiskiirus konveiermasinatel või tsükliaeg 
statsionaarse raamiga masinatel;   
• kemikaalide kontsentratsioon (kui kasutatakse keemilisi 
desinfitseerimisaineid).  
 
Peakambüüs, meeskonna kambüüs, vabaõhukambüüs ja muud täieliku 
teenindusega ja potipesualadega kambüüsid tuleb varustada kolmeosaliste 
eelpesusõlmedega. Liha, kala ja köögivilja ettevalmistamise ruumides peab 
olema vähemalt üks kolmeosaline valamu või automaatpesumasin 
eelpesusõlmega. Valamud peavad olema piisavalt suured, et sinna saaks 
sisse kasta selles piirkonnas kasutatavat suurimat seadet. Valamutel peavad 
olema ümardatud, pidevõmblusega keevitatud sisenurgad. 
Nõudepesumasina pesu- ja loputuspaagid peavad olema varustatud 
deflektorite, katete või muude vahenditega, et minimeerida pesu- ja 
loputuspaakides kasutatavate lahuste sisemist ristsaastust. Tööpinnaaluste 
mudelite puhul on eelistatavaks nõudepesumasina tüübiks läbiva liiniga 
masin.  
 
Soojavee-desinfitseerimisvalamud (välja arvatud need, mis kasutavad 
desinfitseerimisetapil halogeeni) peavad olema varustatud 
juurdepääsetavate ja lihtsasti loetavate termomeetritega, pika käepidemega 
roostevabast terasest traatkorviga või muu väljavõtusüsteemiga ning 
särgiga või spiraaltoruga ümbritsetud auruvarustusega, kus vee 
temperatuuri reguleeritakse temperatuuri reguleerimise ventiiliga.  
Tuleb ette näha piisavalt riiulipinda määrdunud ja puhaste nõude 
hoidmiseks. Näiteks peab määrdunud nõude hoiuruum moodustama umbes 
ühe kolmandiku puhastele nõudele ettenähtud ruumist. Tuleb kasutada kas 
kinniseid või avatud toruriiuleid või raame. Kinnised laealused riiulid tuleb 
konstrueerida nii, et nende äravool sattuks allpaikneva vastuvõtulaua 
mõlemasse otsa.  
Tekialuse ja kõrvalasetsevate vaheseinte kondensatsiooni vältimiseks tuleb 
ette näha piisav ventilatsioon. Nõudepesumasinate kohale paigaldatud 
filtrid peavad olema puhastamiseks lihtsasti eemaldatavad.  
2. Toidujäätmete käitlemine  
Kuigi toiduvalmistustsoonides tuleb ette näha piisavalt ruumi prügikastide, 
jäätmepeenestite ja kiustamissüsteemide jaoks. Sahvrites ja baarides ei ole 
jäätmepeenestid kohustuslikud.  
Laudadel, kus hoitakse kasutatud ja määrdunud nõusid ja kuhu on 
paigaldatud kiustamissüsteemid, peab kiustamisküna ulatuma piki laua 
kogu pikkust ja olema jäätmete liikumise lihtsustamiseks kiustamisseadme 



poole kaldu. Laua tagaserv peab olema isoleeritud vastu vaheseina või laua 
ja vaheseina vahel peab olema piisav pilu 45 cm. Kõrvalasetsevate pindade 
saastamise vältimiseks peavad sellised lauad olema konstrueeritud nii, et 
oleks võimalik heitvedelike ärajuhtimine.  
Veeloikude tekkimise vältimiseks peavad puhtad lauad olema varustatud 
üle kogu tööpinna ulatuvate rennidega ja äravooludega masina 
väljalaskeavast, mis on kaldu tekipiigati poole. Kui esimene äravoolurenn ei 
eemalda loiku kogunevat vett kogu laualt tõhusalt, tuleb paigaldada teine 
renn ja äravoolutorustik. Äravoolutorustike pikkus tuleb minimeerida ja 
võimalusel tuleb äravoolutorustikud paigutada sirgete vertikaaljoontena ja 
ilma nurkadeta.  
Vältimaks loputusvee ulatuslikku saastamist pesuveepritsmetega tuleb 
kasutada ühte järgmistest lahendustest:  
• piki lauda paiknev renn äravooluga, mis eraldab pesusektsiooni 
loputussektsioonist;  
• piisava, suurema kui 10 cm kõrgusega pritsmekaitse valamu 
üleujutustaseme serva kohal pesu- ja loputussektsioonide vahel;  
• ülevoolutoru peab pesusektioonis olema piisavalt, vähemalt 10 cm 
ülevoolutasemest allpool.  
 
3.2.9 Juhend 3.9: Ohutu toidu ladustamine  
 

Juhend 3.9 – Toidu ladustamissüsteemid peavad olema ohutud.  
 
Juhendi 3.9 näitajad  
1. Säilitamisel kasutatavad temperatuurid ei tohi soodustada 
mikroobide patogeenset kasvu.  
2. Valmistoit peab olema toortoidust eraldatud.  
3. Kõik toiduained on saastusallikatest eraldatud ja nende eest 
kaitstud.  
 
Juhised juhendi 3.9 kohta  
1. Temperatuur  

Toidutemperatuuri ebapiisav kontrolli all hoidmine on toiduga seotud 
haiguste ja laevadel toidu saastumise üks kõige tavalisemaid põhjuseid. 
Väga erinevate toitude ja samal ajal suurele arvule inimestele valmistamine 
reisilaevadel suurendab toidu vale käsitsemise ja mitterahuldavate 
temperatuurimuutuste ohtu. Nii näiteks puhkes kruiisilaeval stafülokokk-
toidumürgitus, kui kasutati suurtes kogustes erinevate toiduaineid 
käsitsevate isikute valmistatud taignaid. See lõi võimalused stafülokoki 
tungimiseks tainasse. Pikemaajaline kõrgel temperatuuril säilitamine 
soodustas enterotoksiini tekkimist.  
Suuremahulisel toitlustamisel on sageli vaja toit valmistada mitu tundi enne, 
kui seda tegelikult vajatakse. Sel juhul tuleb toitu hoida külmutatuna, 



soojana hoidmise seadmes või isegi toatemperatuuril. Kui protseduurid on 
range kontrolli all ja säilitustemperatuurid on tasemel, mis ei luba bakterite 
kasvu, saab ohtusid asjakohaselt kontrolli all hoida. Laevaoperaatorid 
peavad võtma kasutusele süsteemid, mis tagavad temperatuuri efektiivse 
kontrollimise juhtudel, kui see on kriitiline toidu ohutuse ja sobivuse 
tagamiseks. Vajalikel juhtudel peavad meeskonnaliikmed temperatuuri 
kontrollimise seadmete täpsust regulaarsete ajavahemike järel kontrollima 
ja testima.  
Külmikute ja sügavkülmikute sisemist temperatuuri tuleb mõõta 
sisetermomeetriga. Virnastamise vältimiseks ning piisava ventilatsiooni ja 
puhastatavuse tagamiseks tuleb kõigis külmutusseadmetes ette näha 
piisavad riiulid. Sobivate toidusäilitustemperatuuride näited on toodud USA 
haiguskontrollikeskuste laevasanitaarprogrammi ja Codex Alimentarius’e 
komisjoni dokumentides, mis spetsiaalselt käsitlevad toidu säilitamist reisi- 
ja kruiisilaevadel. Neid dokumente vaadatakse pidevalt üle ja 
laevaoperaator peab lähtuma parajasti kehtivast versioonist.  
Kui toiduaineid, eelkõige suurte tükkidena liha ja linnuliha valmistatakse 
liiga lühikest aega või sulatatakse ebapiisavalt, st valmistusaeg on liiga 
lühike ja temperatuur liiga madal, võivad Salmonella ja muud bakterid ellu 
jääda. Sellele järgnev halb säilitamine lubab organismidel paljuneda ja toob 
kaasa olulisi riske. On tähtis, et suurte tükkidena olev liha ja linnuliha 
sulatatakse enne toidu valmistamist täielikult üles. Tuleb rakendada 
ettevaatusabinõusid nii, et valmistatud toit jahutatakse kiiresti maha ja need 
portsjonid, mida kohe ei valmistata, säilitatakse sügavkülmutatuna.  
2. Toorete toiduainete ja söömiskõlbliku toidu eraldamine  

Patogeenid võivad ühelt toiduainelt teisele kanduda kas toiduaineid 
käsitsevate isikutega otsese kokkupuutumise, kontaktpindade või õhu 
kaudu levimise tõttu. Kambüüsides on mõnikord ruumi piiratult, mis 
takistab toorete toiduainete ja valmistatud toitude eraldamist.  
Toored toiduained, eelkõige liha tuleb valmistoitudest efektiivselt eraldada 
kas füüsiliselt või ajaliselt, tagades tõhusa vahepuhastamise või vajadusel 
desinfitseerimise. Pinnad, nõud, seadmed, tarvikud ja liitmikud tuleb pärast 
toorete toiduainete käsitlemist põhjalikult puhastada ja vajadusel 
desinfitseerida.  
3. Toiduainete eraldamine saasteallikatest  

Tuleb kasutada süsteeme, mis väldivad toiduainete saastumist selliste 
võõrkehade toimel nagu masinatest pärit metallilaastud, tolm, kahjulik suits 
ja ebasoovitavad kemikaalid eelkõige pärast igasuguseid hooldustöid.  
3.2.10 Juhend 3.10: Hooldus, puhastamine ja desinfitseerimine  
 

Juhend 3.10 – Tuleb rakendada kõikehõlmavat hooldus-,  
puhastamis- ja desinfitseerimisprogrammi.  
 
Juhendi 3.10 näitajad  



1. Tuleb rakendada kõikehõlmavat hooldus-, puhastamis- ja 
desinfitseerimisprogrammi.  
Juhised juhendi 3.10 kohta  
Hooldus-, puhastamis- ja desinfitseerimisprogrammid tagavad, et süsteemi 
kõik osad on asjakohaselt puhtad ja sisaldavad ka puhastusseadmete 
puhastamist. Puhastamis- ja desinfitseerimisprogramme tuleb pidevalt ja 
efektiivselt jälgida, et tagada nende sobivus ja tõhusus, ning neid vajadusel 
dokumenteerida.  
Puhastamisel saab eemaldada toidujäätmed ja mustuse, mis võib olla 
saasteallikaks. Vajalikud puhastusmeetodid sõltuvad laeva 
toitlustussüsteemi iseloomust ja laeva suurusest. Pärast puhastamist võib 
olla vajalik desinfitseerimine. Puhastuskemikaale tuleb käsitseda ja 
kasutada ettevaatlikult ja vastavalt nende kasutusjuhendile. Saasteohu 
vältimiseks tuleb puhastuskemikaale hoida toidust eraldi selgesti tähistatud 
panipaikades. Kambüüs ja toiduvalmistuspiirkonnad ning seadmed tuleb 
hoida nõuetele vastavas sanitaarseisukorras, et:  
• võimaldada kõiki puhastus- ja desinfitseerimistoiminguid  
• tagada nende ettenähtud funktsioneerimine eelkõige kriitiliste 
etappide osas.  
• • vältida toidu saastumist (näiteks prahist ja kemikaalidest). 
Puhastamist tuleb teostada füüsiliste meetoditega, näiteks kuumpuhastuse, 
küürimise, turbulentse voolu või tolmuimemise teel või muude meetoditega, 
kus välditakse vee kasutamist; või keemiliste meetoitega, kasutades 
puhastusaineid, leeliseid või happeid; või füüsiliste ja keemiliste meetodite 
kombinatsiooni teel. Puhastustoimingute hulka võivad kuuluda:  
• suurema mustuse eemaldamine pindadelt  
• puhastusaine lahuse pinnalekandmine mustuse ja bakteriaalse 
kelme eemaldamiseks  
• loputamine joogiveega, et eemaldada lahtitulnud mustus ja 
puhastusaine jäägid  
• vajadusel desinfitseerimine. Kui kasutatakse kirjalikke 
puhastusprogramme, võivad need käsitleda:  
• puhastatavaid piirkondi, seadmeid ja vahendeid  
• kasutatavaid puhastusmaterjale, seadmeid ja kemikaale  
 
 

• teatud konkreetsete ülesannete eest vastutavaid isikuid  
• meetodeid, sealhulgas seadmete koost lahtivõtmist ja uuesti 
kokkupanekut  
• ohutusabinõusid  
• puhastus- ja jälgimistoimingute sagedust  
• saavutatavat standardit (standardeid).  



 
Lisaks võib teatud konkreetsete piirkondade kasutamisest ja nõuetest 
sõltuvalt vahetevahel, näiteks kaks korda või üks kord aastas teostada 
süvapuhastust  
(näiteks kanalites ja väljatõmbesüsteemides). Puhastusprogrammid võivad 
olla omal kohal ka ökoloogilisel puhastamisel, hõlmates asjakohaseid 
meetodeid ka puhastusmaterjalide puhastamiseks.  
Pestitsiidide pihustamise ajaks tuleb kõik toiduained, nõud ning 
toiduvalmistamis- ja puhastusseadmed toksiliste ainete eest kaitsmiseks 
kinni katta. Tuleb hoolikalt järgida puhastusainete kasutusjuhendeid (vt 
peatükki 7).  
 
3.2.11 Juhend 3.11: Isiklik hügieen  
 

Juhend 3.11 – Toiduaineid käsitsevad töötajad peavad järgima head 
isiklikku hügieeni. 
 
Juhendi 3.11 näitajad  
1. Kõik toiduaineid käsitsevad isikud peavad järgima head isiklikku 
hügieeni.  
2. Toiduaineid käsitsevatel, potentsiaalselt ohtliku nakkusega isikutel 
ei tohi lubada toiduaineid käsitseda.  
 
Juhised juhendi 3.11 kohta  
Meeskonnaliikmed, sealhulgas hoolduspersonal, kes ei taga nõutaval 
tasemel isiklikku puhtust või kellel on teatud haigused või seisundid, võivad 
saastata toitu ja nakatada haigusega ka toidu tarbijaid.  
1. Toiduaineid käsitsevate isikute hügieen  

Toiduaineid käsitsevad isikud peavad tagama isikliku puhtuse kõrge astme 
ja vajalikel juhtudel kandma sobivat kaitseriietust, peakatteid ja jalatseid. 
Kui töötajatel on lõikehaavad või muud haavad, kuid nendel on lubatud tööd 
jätkata, peavad need haavad olema kaetud sobivate veekindlate plaastritega.  
Kaitseriietus peab olema heledavärviline, ilma väliste taskuteta ja mitte 
üheosaline kombinesoon, sest see võib tualeti kasutamisel põranda kaudu 
saastuda. Teatud toidukäsitlemisolukordades võib kanda ühekordselt 
kasutatavaid kindaid; neid kindaid võidakse siiski valesti kasutada ja nad 
võivad toiduainete käsitsevatele isikutele anda väära hügieenitunde.  
Toidu ohutuse tagamiseks peavad töötajad käsi pesema näiteks:  
• enne toidukäsitsemistoimingute alustamist;  
• vahetult pärast tualettruumi kasutamist;  
• • pärast toorete toiduainete või muude saastunud materjalide 
käsitsemist, kui see võib põhjustada muude toiduainete saastumist. 
Toidukäsitsemistoimingutega hõivatud isikud peavad vältima valmistoitude 
käsitsemist ja hoiduma käitumisest, mis võib põhjustada toidu saastumist, 
näiteks:  



• raha käsitsemine  
• suitsetamine  
• sülitamine  
• mälumine või söömine  
• aevastamine või köhimine kinnikatmata toidule.  
 
Selliseid isiklikke esemeid nagu ehteid, käekelli, nõelu jms ei tohi kanda 
toidukäsitsemispiirkondades ega nendesse tuua, kui nad seavad ohtu toidu 
ohutuse.  
2. Toitu käsitsevate isikute haigused  

Meeskonnaliikmetel, kelle kohta on teada või keda kahtlustatakse, et nad 
põevad või kannavad edasi haigusi, mis tõenäoliselt levivad toidu kaudu, ei 
tohi lubada toidukäsitsemispiirkondadesse siseneda, kui on tõenäoline, et 
nad võivad toitu saastata. Kõik mõjustatud isikud peavad haigusest või selle 
sümptomitest viivitamata teavitama. Ühe toiduga seotud viirusliku 
gastroenteriidi puhangu korral haigestusid kuus toitu käsitsevat isikut, kuid 
nad ei soovinud oma nakkusest teavitada, sest olid mures oma töökoha 
pärast. Haiguspuhangu uurimisel selgus, et see oli seotud kahes puhvetis 
värskelt lõigatud puuviljasalatiga. See on lahendamiseks raske probleem , 
sest toiduaineid käsitsevad isikud võivad karistuse kartusel eitada oma 
haigestumist. Isegi siis, kui haigussümptomid on leevenenud, võivad 
inimesed jääda nakkavateks või nende sümptomid tagasi tulla. Seetõttu ei 
tohi toiduaineid käsitsevad isikud ideaaljuhul pärast sümptomite lakkamist 
töötada toiduainetega vähemalt 48 tundi. Tegelikkuses on see soovitus 
puhtalt praktiline, sest inimesed võivad nakkusohtlikuks, ehkki nõrgemal 
tasemel ohtlikuks jääda nädalateks. Seetõttu peavad hiljuti haiged olnud, 
toiduaineid käsitsevad isikud rakendama erilisi ettevaatusabinõusid.  
Seisundite hulka, millest tuleb juhtkonda teavitada, et see saaks võtta vastu 
otsuse arstliku läbivaatuse läbiviimise vajaduse ja/võimaliku toidu 
käsitsemise juurest kõrvaldamise kohta,  kuuluvad:  
• kollatõbi  
• kõhulahtisus  
 
 

• oksendamine  
• palavik  
• palavikuga kurguvalu  
• köhimine  
• nähtavad nakkuslikud nahamuutused (paised, haavad)  
• eritised kõrvadest, silmadest või ninast  
 
Uutele, toiduainete käsitsemiseks töölevõetavatele isikutele tuleb esitada 
küsimusi nende tervisliku seisundi kohta ja kõigile toiduaineid käsitsevatele 



isikutele tule pärast nende puhkuselt tagasitulekut esitada küsimusi nende 
tervisliku seisundi kohta. Võimalikud küsimused on esitatud väljaandes  
Regulatiivjuhised ja nõuanded parimate töövõtete kohta toiduaineid 

käsitsevatele isikutele. 
(Ühendkuningriigi Toidustandardite Agentuur, 2009), mis sisaldab 
küsimusi, mida tuleb esitada uutele töölevõetavatele või kaldapuhkuselt 
tagasipöörduvatele toiduaineid käsitsevatele töötajatele.   
 
3.2.12 Juhend 3.12: Koolitus  
 

Juhend 3.12 – Toiduaineid käsitsevad töötajad peavad saama 
toiduainete ohutuse alal piisavat väljaõpet. 
 
Juhendi 3.12 näitajad  
1. Toiduaineid käsitsevate töötajate jaoks peab olema välja töötatud 
kõikehõlmav koolitusprogramm.  
Juhised juhendi 3.12 kohta  
Toidu valmistamisel osalevaid või toiduga otseselt kokkupuutuvaid isikuid 
tuleb koolitada ja/või instrueerida toiduhügieenist tasemel, mis vastab 
nende poolt tehtavatele töödele.  
Toiduhügieeni koolitus on eluliselt tähtis. Kogu personal peab olema teadlik 
oma rollist ja vastutusest toidu kaitsmisel saastuse ja riknemise eest. 
Toiduaineid käsitsevad isikud peavad omama kõiki vajalikke teadmisi ja 
oskusi, mis võimaldavad neil toitu hügieeniliselt käsitseda. Kangeid 
puhastuskemikaale või muid potentsiaalselt ohtlikke kemikaale käsitsevad 
isikud peavad saama väljaõpet nende ainete ohutu käsitsemise võtete kohta. 
See hõlmab hoolduspersonali, kes siseneb oma tööde tegemiseks 
toiduainete käsitlemise piirkonda. Pole oluline, et need töötajad oleksid 
saanud väljaõpet kõigis toiduhügieeni puudutavates küsimustes, kuid nad 
peavad olema teadlikud nende töö jaoks sobivatest hügieeniaspektidest.  
Koolitus- ja juhendamisprogrammide efektiivsust tuleb perioodiliselt 
hinnata, samuti teostada regulaarset järelevalvet ja kontrollimisi, mis 
tagavad protseduuride efektiivse teostamise.  
Toiduprotsesside juhid ja järelevalvajad peavad omama vajalikke teadmisi 
toiduhügieeni põhimõtete ja meetodite kohta, et hinnata potentsiaalseid 
ohte ja rakendada vajalikke abinõusid puuduste kõrvaldamiseks. 
Põhjalikumad koolituskursused peavad käsitlema juhtimist ja süsteeme, 
sealhulgas HACCP-d.  
 
3.2.13 Juhend 3.13: Toidujäätmed  
 

Juhend 3.13 – Toidujäätmeid tuleb hoida ja käidelda  
hügieenilisel viisil.  
 
Juhendi 3.13 näitajad  



1. Toidujäätmeid tuleb käidelda nii, et oleks välditud toidu saastamine ja 
kahjurite paljunemine.  
Juhised juhendi 3.13 kohta  
Toidujäätmed ja prügi meelitavad lihtsasti juurde närilisi ja putukaid, 
eelkõige kärbseid ja prussakaid. Selliste jäätmete õige kogumine, hoidmine 
ja kahjutustamine laeval, sadamas ja väljaspool parrast, kui see ei ohusta 
rannikut, aitab vältida terviseohu ja avalike probleemide tekkimist.  
Kõik laevad peavad olema varustatud toidujäätmete ohutu säilitamise 
võimalustega. Toidujäätmed tuleb koguda ja neid säilitada veekindlates, 
mitteimavates ja lihtsasti puhastatavates konteinerites, mis on kaetud 
tihedate kaantega, mis tuleb toidu valmistamise ja serveerimise ning 
toidukäsitlemisruumide puhastusoperatsioonide ajaks sulgeda. Konteinerid 
tuleb paigutada jäätmekäitlusruumidesse, mis on spetsiaalselt ehitatud ja 
kasutatavad selleks otstarbeks, või vajadusel lahtisele tekile. Pärast 
tühjendamist tuleb konteinerid põhjalikult puhtaks küürida, pesta  ja 
vajadusel desinfitseerimisainega töödelda , et vältida lõhnu ja minimeerida 
näriliste, kärbeste ja prussakate kogunemist. Konteinereid ei tohi jätta 
vajalike toidukäsitsemis- ja puhastusoperatsioonide ajaks lahti.  
On tähtis iseloomustada jäätmevoogu ja kambüüsides ning sarnastes 
kohtades tekkivate jäätmete hulka, et saada alusandmed keskkonna 
saastamise vältimise programmi väljatöötamiseks. Jäätmekogumise eest 
vastutavad isikud peavad kasutama isiklikke kaitsevahendeid, sealhulgas 
spetsiaalseid ühekordselt kasutatavaid kindaid, näomaske ja/või 
kaitseprille, kaitsejalatseid ja sobivat kaitseriietust.  
 
 



4 Veemeelelahutusrajatised  
4.1  Taustteave  

Selles peatükis keskendutakse veega seotud haigustele, mis tekivad 
kruiisilaevade vett kasutavate meelelahutusrajatiste kaudu. Eelmises 
peatükis (2. peatükis) käsitleti laevapardal tarbitava joogiveega seotud 
haigusi.   
Ujumisbasseinid ja sarnased veemeelelahutusrajatised võivad paikneda kas 
välistingimustes, siseruumides või mõlemas. Need võivad olla varustatud 
kas joogiveega või mereveega, olla talitlusjärelevalvega või ilma 
talitlusjärelevalveta ning soojendatavad või mittesoojendatavad. Selles 
juhendis käsitletakse ujumisbasseine, kümblusvanne, veekeerisbasseine, 
spaaujulaid ja sukeldusbasseine üheskoos üldnimetuse all 
“veemeelelahutusrajatised ”.  
4.1.1  Veemeelelahutusrajatistega seotud terviseohud laevadel  
Veemeelelahutusrajatised võivad tervisele põhjustada väga erinevaid ohte. 
Kõige vahetum ja tõsisem oht on seotud äkilise uppumisega. Muud 
kahjuallikad on vigastused, mis võivad olla ohtlikud või isegi surmavad ja 
tekkida libisemisel ja komistamisel või köitesse, piiretesse või selliste 
tarvikute külge nagu redelid ja väljavoolud kinnijäämise tõttu. On olnud ka 
juhtumeid, kus ujujaid on visatud tugeva tormiga basseinis vastu mingit 
kõva pinda. Mis puudutab laeva sanitaarseisundit, siis ujumisbasseinides ja 
spaaujulates võivad levida mitmed nakkushaigused, mis põhjustavad 
kõhulahtisust ning naha, kõrvade, silmade ja ülemiste hingamisteede 
nakkusi. Kümblusvannid ja veekeerisbasseinid ning nendega seotud 
seadmed võivad luua ideaalse elukeskkonna Legionella ja Mycobacterium 

spp. vohamiseks. Lisaks esineb veekeerisbasseinides sageli Pseudomonas 

aeruginosa’t ja on teada nahanakkuste juhtumid, kui basseini 
konstruktsioon või korrashoid on puudulik.  
Ujulate ja spaabasseinidega on traditsiooniliselt seostatud fekaalide kaudu 
ja suu kaudu edasikanduvaid patogeene. Saastus tekib, kui patogeenid 
pääsevad organismi inimeste heitveega või loomafekaalidega saastuse 
kaudu või vabanevad nakatunud bakterite toimel otseselt. Üks tähtsamaid 
selliseid patogeene on Cryptosporidium spp., millel on nakkavad ootsüstid, 
mis on resistentsed isegi kõrge kontsentratsiooniga kloori suhtes, mida 
basseinides tavaliselt kasutatakse desinfitseerimisaine jääksisalduse 
hoidmiseks. On andmeid basseinidega seotud tuhandete krüptosporidioosi 
juhtumite kohta (Lemmon, McAnulty & Bawden-Smith, 1996; USA haiguste 
kontrolli ja vältimise keskused, 2001. a) ja avalikud ujulad on seetõttu oldud 
sunnitud ajutiselt sulgema. Kui vee kvaliteet ja vee käsitlemine on olnud 
puudulikud, on ujulates ja spaabasseinides esinenud Shigella spp.’st (USA 
haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 2001b) ja Escherichia coli’st  

O157:H7 (USA haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 1996) tingitud 
bakteriaalsed nakkused.  



Selliste piirkondade nagu naha ja kõrvade nakkusi on seostatud 
spaabasseinidega, mille desinfitseerimine on olnud ebapiisav. Sellised 
nakkused tekivad oportunistlike patogeenide toimel, mis leiduvad tavaliselt 
vees ja pinnases. Veemeelelahutusrajatised kujutavad endast olulist ohtu, 
sest võivad võimendada nii ohu astet kui võimaldavad inimeste nakatumist. 
Paljudes veemeelelahutusrajatistes  sisalduv orgaaniline aine ja 
kõrgendatud temperatuur võib luua soodsa keskkonna, mis sobib 
oportunistlike patogeenide vohamiseks, mis võivad nakatada limaskesti, 
kopse, nahka ja haavu. Desinfitseerimisaine jääksisalduse puudumine 
võimaldab sellistel patogeenidel selles keskkonnas saavutada ohtlikku 
kontsentratsiooni.  
Pseudomonas aeruginosa’ga on seostatud mitmeid naha ja kõrvanakkusi, 
mis tekivad ebapiisavalt desinfitseeritud vees viibimisel (Gustafson jt, 1983; 
Ratnam jt, 1986; USA haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 2000). 
Sümptomite hulka kuuluvad väliskõrva ja kõrvakanali nakkused (“ujuja 
kõrv” ehk otitis externa) ning sellised nahanakkused nagu dermatiit ja 
follikuliit. Kui tekkivad piisad, võib kõrgendatud temperatuur mõnedes 
veemeelelahutusrajatistes  soodustada Legionella spp. levimist, mis on 
põhjustanud kümblusvannidega seostatava leegionäritõve puhanguid 
sealhulgas laevade pardal, nagu on teatanud Rooney jt. (2004). Hiljem 
avaldatud uuringutes on mükobakteriaalseid nakkusi seostatud 
pneumoniidiga, mis on seotud piisknakkusega ujulates ja spaabasseinides 
(Falkinham, 2003).  
Desinfitseerimisainete kasutamisel võib mikroobse ohu risk tõusta. Nii 
näiteks võib negatiivselt mõjuda desinfitseerimiskemikaali lisamine kas 
otseselt või potentsiaalselt desinfitseerimisaine kõrvalsaaduste toimel. 
Desinfitseerimisaine kõrvalsaaduste sisaldus suureneb kui kloor reageerib 
orgaanilise ainega, mida leidub kestendavas nahas, higis ja uriinis ning 
moodustab organohaliidiühendeid, näiteks kloroformi. Ka osoon võib 
reageerida ning moodustada kõrvalsaaduste erinevaid kogumeid. Nende 
kõrvalsaaduste ained on olemasoleva madala kontsentratsiooni puhul 
ebakindla mõjuga tervisele, kuid neid võib nõrgalt seostada vähktõve teatud 
tüüpide ja raseduse katkemisega, kui neid tarbitakse või hingatakse pikema 
aja jooksul sisse suures koguses (WHO, 2011).  
Veemeelelahutusrajatiste kasutamise tase on selle ohuga otseselt seotud. 
Mida rohkem inimesi neid meelelahutusrajatisi kasutavad ja mida kõrgem 
on vabanevate patogeenide kontsentratsioon, seda suuremad on nõudmised 
desinfitseerimissüsteemi järele ja seda suurem on nakatuda võivate 
inimeste arv.  
Basseinid on eriti atraktiivsed lastele ja väikelastele, mis omakorda 
kõrgendab saasteohtu ja vähendab ohutust. Lapsed ja väikelapsed kipuvad 
täiskasvanutega võrreldes suurema tõenäosusega basseinivett alla neelama 
ja võivad enteerilistest patogeenidest saada nakkuse. Laste puhul on 
suurem tõenäosus, et nad võivad fekaale vette lasta kas määrimise või 



kogemata vette roojamise teel. Lisaks on lapsed täiskasvanutega võrreldes 
hooletumad ja võivad kergemini libiseda, komistada ja uppuda.  
Laevabasseine eriti tihedasti puudutavaks ohuteguriks on laeva enda 
liikumine. See liikumine suurendab eelkõige õnnetuste ohtu.  
4.1.2 Juhised veemeelelahutusrajatiste kasutamise kohta  
Tuleb järgida veemeelelahutusrajatiste üldise kasutamise kohta kehtivaid 

Juhiseid vee meelalahutusrajatiste kasutamise kohta, 2. köide, Ujulad ja 

sarnased asutused (WHO, 2006). Tuleb tähelepanu pöörata preventiivsele, 
mitmetõkkelisele riskihalduslähenemisele veemeelelahutusrajatistele  
(WHO, 2006).  
4.2 Juhised  

Selles osas esitatakse kasutajale suunatud informatsioon ja juhised, mis 
määravad ära kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate 
meetmete kohta. See osa sisaldab kolme spetsiaalset juhist (olukorra kohta, 
mille poole püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on 
esitatud indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja 
juhendavad märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks 
järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse 
prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
4.2.1 Juhend 4.1: Projekteerimine ja käitamine  
 

Juhend 4.1 – Basseinid tuleb projekteerida ja neid tuleb käitada nii, et  
riskid oleksid vähendatud ohutule tasemele.  
 
Juhendi 4.1 näitajad  
1 Ringlus ja hüdraulika peavad tagama desinfitseerimist võimaldava 
tõhusa segamise.  
2 Projektlahenduses tuleb ette näha  basseinide realistlik 
koormamine suplejatega.  
3 Ootsüstide ja tsüstide kõrvaldamiseks tuleb ette näha filtreerimine.  
4 Patogeenide deaktiveerimiseks tuleb ette näha desinfitseerimine.  
5 Legionella bakterid hoitakse biotsiidide kasutamise ja veevahetuse 
teel kontrolli all.  
6 Ventilatsioon tuleb projekteerida nii, et õhu kvaliteet hoitakse 
siseruumides paiknevas veemeelelahutusrajatises nõutaval tasemel.  
 
Juhised juhendi 4.1 kohta  
Meelelahutusrajatistega seotud haiguspuhangud on olnud seotud süsteemi 
halva läbiprojekteerimisega. Seetõttu nõuab haiguste ennetamise esmane 
strateegia veemeelelahutusrajatiste asjakohast projekteerimist, võttes 
arvesse nende kasutamise ulatust ja olemust. Haiguspuhangute teiseks 
põhjuseks on nende rajatiste juhtimisseadiste väär kasutamine, kui 
koormatakse veemeelelahutusrajatisi liigse mahuga või rakendatakse 



puudulikke talitlusvõtteid. Tuleb järgida talitluspiirväärtusi ja süsteeme 
tuleb alati nõuetekohaselt käidelda.  
Puhastussüsteemid suudavad saastetasemeid vähendada, kuid need 
süsteemid võidakse üle koormata. Seetõttu ei tohi usaldada ainult 
puhastamist, vaid aktiivselt tuleb rakendada mitmesuguseid 
tõkestussüsteeme, milleks on:  
• veemeelelahutusrajatiste täitmine võimalikult ohutu veega;  
• süsteemi kasutusmäära reguleerimine projektijärgset 
läbilaskevõimet arvestades, hallates suplejate arvu;  
• puhastamine, et hoida saastuse erinevad vormid kontrolli all;  
• koheste meetmete rakendamine, et puhastada 
veemeelelahutusrajatist mingi intsidendi esinemisel, kõrvaldamaks ilmne 
saastus, näiteks näha olevad fekaalid.  
 
Basseini projekteerimine tuleb siduda realistliku arusaamisega sellest 
viisist, kuidas basseini kavatsetakse kasutada. Nii näiteks mõjutavad 
kasutajate arv ja tüüp, kasutustemperatuur ja teatud konkreetse 
kasutajarühma spetsiaalsed tervisekaalutlused üksikasju, kuidas basseini 
tuleb projekteerida, ehitada ja hallata. Nende spetsiaalsete kaalutluste hulka 
kuuluvad:  
 

• igapäevased lahtiolekuajad  
• kasutamise tipp-perioodid  
• kasutajate eeldatav arv  
• • erinõuded näiteks temperatuuri ja seadmete osas. Ujula ja 
suplusbasseini vesi peab olema ohutu. Neid veekvaliteedi nõudeid tuleb 
täita järgmiste projekteerimistegurite optimaalse sobitamise teel:  
• basseini hüdraulika õige projekteerimine (tagamaks 
desinfitseerimisaine optimaalset jaotust kogu basseinis);  
• asjakohase veeringluse tagamine ringlusega ujulates, näiteks 
basseinivee täielik ringlus ning basseini töötamise ajal vee täielik 
väljavahetamine;  
• sobiva veepuhastussüsteemi paigaldamine (et eemaldada 
kübemesaaste ja desinfitseerimisaine suhtes resistentsed 
mikroorganismid);  
• desinfitseerimissüsteemi paigaldamine (et deaktiveerida 
nakkuslikud mikroorganismid nii, et vesi ei saaks edasi kanda haigusi 
põhjustavaid mikroobseid aineid ja lasta nendel paljuneda);  
• süsteemide kaasamine, mis lisavad sagedase intervalliga värsket 
vett (et lahjendada aineid, mida ei saa veest puhastamise teel eemaldada).  
 



Kontroll patogeenide üle saavutatakse tüüpiliselt nii, et kombineeritakse 
basseinivee ringlus läbi puhastussüsteemi (mis tavaliselt hõlmab teatud 
vormis filtreerimist ja desinfitseerimist) ning jääk-desinfitseerimisaine 
rakendamine, et deaktiveerida suplejate kaudu vette sattuvaid 
mikroorganisme.  
Teatud konkreetne meeskonnaliige tuleb määrata veemeelelahutusrajatise 
eest vastutama ja peab saama asjakohast väljaõpet.  
A. Ujulad  
Bassein ja selle veevarustus tuleb projekteerida ja välja ehitada ning neid 
tuleb käitada nii, et oleks tagatud suplejate tervis ja ohutus. Selline 
projektlahendus, ehitusviis ja talitlusküsimused võetakse kokku 
alljärgnevates paragrahvides ja selles tuuakse välja erinevate basseini- ja 
spaatüüpide erinõuete üksikasjad.  
1. Ringlus ja hüdraulika  

Ringlusele ja hüdraulikale suure tähelepanu pööramise põhjuseks on 
vajadus tagada, et kogu bassein oleks nõuetekohaselt teenindatud. 
Puhastatud vesi peab jõudma basseini kõikidesse osadesse ja saastunud vesi 
tuleb eemaldada – eelkõige piirkondadest, mida suplejad kõige rohkem 
kasutavad ja saastavad. Vastasel juhul ei pruugi isegi vee tõhus puhastamine 
tagada vee head kvaliteeti. Sissevoolude, väljavoolude ja pinnavee 
eemaldamine on otsustava tähtsusega.  
Basseinides kasutatakse tavaliselt merevett või joogiveevarustuse vett, mis 
voolab läbi õhupilu või tagasivoolu vältiva seadise. Basseini täitetase 
paikneb vahupüüderenni kõrgusel. Basseini ülevooluvee võib kas juhtida 
läbi filtrisüsteemi raskusjõu toimel veeringluse segamispaaki või 
kõrvaldada heitveena. Pinnariisumisseadised peavad olema võimelised 
käsitlema piisavat mahtu ringlussüsteemi filtriläbivoolust – umbes 80%. 
Pinnariisumisseadiseid peab olema piisavalt, näiteks vähemalt üks 
riisumisseadis basseini 47 m2 pindala kohta.  
Ringluskiirus sõltub vee vahetumisperioodist, mis on aeg, mis kulub kogu 
basseinitäiega võrduva veemahu läbivoolamiseks läbi filtrite ja 
puhastusseadme ning tagasi basseini. Mida lühem on vahetumisperiood, 
seda sagedamini basseinivett puhastatakse. Vahetumisperioodid tuleb 
kooskõlastada iga konkreetse basseini tüübiga. Ideaaljuhul tuleb veevahetus 
projekteerida nii, et see toimuks basseini eri osades erinevalt: pikemad 
perioodid sügavamates kohtades, lühemad perioodid madalamates 
kohtades.  
Desinfitseerimine ja puhastamine ei eemalda kõiki saasteaineid. Ujula 
projektlahendus peab arvestama vajadust segada basseinivett värske veega. 
Värskendamine piirab suplejatest (nt higi ja uriini koostisosadest) pärit 
saasteainete,  
desinfitseerimisainete kõrvalsaaduste ning muude erinevate lahustunud 
kemikaalide ja saasteainete levikut.  
Basseini kõige madalamasse punkti tuleb paigaldada äravool ja 
tühjendamisseadmed peavad olema basseini kiireks tühjendamiseks piisava 



tootlikkusega. Basseini äravooluseadmed peavad olema sõltumatud. Kui 
need on ühendatud mingi muu äravoolusüsteemiga, tuleb ristühenduste 
vältimiseks veemeelelahutusrajatisele paigaldada tagasilöögiklapp. Tuleb 
paigaldada keerise- ja ummistusvastased äravoolukatted, mis on 
valmistatud vastupidavast, lihtsasti nähtavast ja puhastatavast materjalist.  
Lastebasseinidel võib olla oma sõltumatu ringlus-, filtreerimis- ja 
halogeniseerimissüsteem, sest lapsed on kõige tõenäolisemad 
patogeeniallikad. Vee vahetumiskiirus peab olema piisav ja ideaaljuhul 
kiirem kui täiskasvanute basseinides – näiteks vähemalt kord 30 minuti 
järel. Tuleb paigaldada keerise- ja ummistusvastased äravoolukatted, mis on 
valmistatud vastupidavast, lihtsasti nähtavast ja puhastatavast materjalist.  
2. Suplejate arv  

Nii basseinide projekteerimisel tuleb ette näha ja käitamisel tagada realistlik 
suplejate arv. Ringlus-ja puhastussüsteemid ja hüdrauliline maht määravad 
asjakohase ohutu suplejate arvu, kuid tuleb arvesse võtta ka otstarbekust 
järgida projekteerimiskriteeriumides arvestatud suplejate arvusid.  
3. Filtreerimine  
Vee selgus hõlmab vee piisavat puhastamist, mis tavaliselt sisaldab 
filtreerimist ja koagulatsiooni. Filtreerimine on vee kvaliteedi suhtes 
kriitilise tähtsusega, mõjutades nii esteetilist selgust kui desinfitseerimist. 
Vee selguse vähenemine seab ohtu desinfitseerimise, sest sogasusega 
seotud osakesed võivad ümbritseda mikroorganisme ja kaitsta neid 
desinfitseerimisaine toime eest. Lisaks on filtreerimine tähtis 
Cryptosporidium ootsüstide ja Giardia tsüstide ning mõnede muude 
ainuraksete eemaldamise seisukohast, mis on klooriga desinfitseerimise 
suhtes suhteliselt resistentsed.  
Filtrid tuleb ette näha sellised, mis kõrvaldavad osakesed piisava kiirusega,  
näiteks eemaldavad kõik  suuremad kui 10 µm osakesed basseini kogu 
mahust 6 tunniga või kiiremini. Filtrid võivad olla kas kassett- või 
meediumitüüpi (nt kiirsurve-liivafiltrid, kõrge tootlikkusega liivafiltrid, 
diatomiitpinnase filtrid või raskusjõu-liivafiltrid). Kõik meediumitüüpi 
filtrid peavad olema vastuvoolupestavad. Vajadusel tuleb ette näha sellised 
filtritarvikud nagu näiteks manomeetrid, õhuärastusklapid ja voolukiiruse 
indikaatorid. Tuleb tagada piisav juurdepääs liivafiltritele nii, et neid saab 
regulaarse sagedusega, vähemalt kord nädalas kontrollida ja filtrimeediumi 
tuleb perioodiliselt vahetada.  
Mõned teguritest, mida granulaarmeediumiga (nt liivaga) 
filtreerimissüsteemi projekteerimisel on oluline arvesse võtta, on:  
• Filtreerimiskiirus: Mida suurem on filtreerimiskiirus, seda 
madalam on filtreerimise efektiivsus. Mõned suurema kiirusega 
granulaarfiltritest ei käsitse kübemeid ja kolloide sama efektiivselt kui 
keskmise kiirusega filtrid ja neid ei saa kasutada koagulantidega.  
• Liivasängi sügavus: Filtreerimisefektiivsuse tagamiseks on suure 
tähtsusega liivasängi õige sügavus.  



• Filtrite arv: Basseinidele on palju kasu, kui filtrid on paindlikud ja 
kui varuks on rohkem kui üks filter. Konkreetselt võivad basseinid jääda 
tööle väiksema veevahetusastmega, kui ühte filtrit kontrollitakse või 
remonditakse. Ühe filtri vett võib kasutada teise filtri vastuvoolupesuks.  
 
• Vastuvoolupesu: Suspendeerunud tahkete ainetega ummistunud filtrisängi 
puhastamist käsitletakse vastuvoolupesuna. Selle teostamiseks pööratakse 
vool vastassuunaliseks, viiakse liiv hõljuvasse olekusse ja lastakse 
basseinivesi läbi filtrite tagasi heitvee äravoolu. Seda tuleb teostada 
filtritootja poolt soovitatud viisil, kui lubatud hägususväärtus on ületatud 
või viimasest vastuvoolupesust on möödunud teatud ajavahemik. Filtril võib 
võtta veidi aega stabiliseerumiseks pärast seda kui vool on taastunud, ja 
veel ei tohi lasta enne basseini tagasi voolata, kui filter on stabiliseerunud.  
Basseini väljavoolu ja pumpade imipoole vahele tuleb paigaldada 
karvafilter, et püüda kinni sellised võõrkehad nagu juuksed, ebemed ja 
nõelad. Filtri eemaldatav osa peab olema korrosioonikindel ja nendes 
peavad olema augud, mille läbimõõt on alla 6 mm.  
Koagulandid (ja flokulandid) parendavad lahustunud, kolloidse või 
suspendeerunud materjali eemaldamist, tuues selle materjali lahusest või 
suspensioonist tahke materjalina (koagulatsioonina) välja ja surudes selle 
materjali kokku (flokulatsioon), tekitades helbed, mis jäävad filtrisse 
kergemini kinni. Koagulandid on eriti tähtsad, sest aitavad eemaldada 
Giardia infektiivseid tsüste ja Cryptosporidium spp. ootsüste, mis muidu 
läheksid filtrist läbi. Koagulandi efektiivsus sõltub pH-arvust, mis vajab 
seetõttu kontrollimist. Doseerimispumbad peavad olema suutelised täpselt 
doseerima vajaliku koagulandi väikseid koguseid ja korrigeerima seda 
sõltuvalt suplejate hulgast. Koagulatsioon on sõltuvalt valitud 
filtreerimisprotsessist sageli nõutav efektiivse filtreerimise eeltingimusena.  
4. Kemikaalide, sealhulgas desinfitseerimisainete doseerimine  
Desinfitseerimine on protsess, kus patogeenseid mikroorganisme 
eemaldatakse või deaktiveeritakse kas keemiliste (nt kloorimise teel) või 
füüsikaliste vahenditega  
(nt filtratsiooni, UV-kiirguse teel) nii, et need ei põhjustaks enam olulist 
nakkusohtu. Ringlusega basseini vett desinfitseeritakse puhastusprotsessi 
käigus ja kogu veemaht desinfitseeritakse desinfitseerimisaine jääksisalduse 
jätmise teel, mis deaktiveerib suplejate poolt basseini eraldatud ained.  
Et desinfitseerimine võiks toimuda mis tahes biotsiidse kemikaaliga, peab 
puhastatava vee vajadus oksüdandi järele olema esmalt rahuldatud, ja 
desinfitseerimise saavutamiseks peab vette jääma piisavalt kemikaali.  
Desinfitseerimisaine ja selle lisamissüsteemi valikul tuleb lähtuda 
järgmistest teguritest:  
• ohutus;  
• mugavus (nt nahaärrituse vältimine);  
 



 

• ühilduvus lähteveega (karedus ja leeliselisus);  
• • basseini tüüp ja suurus (desinfitseerimisaine võib välibasseinides 
aurustumise tõttu kergemini halveneda või kaduma minna); • 
oksüdeerumisvõime;  
• suplejatega koormatus (suplejate poolt eritatud higi ja 
uriin suurendab desinfitseerimisaine vajadust); • basseini 
käitamine (st järelevalve ja haldus).  
Ujulavee puhastamiseks kasutatav desinfitseerimisaine peab vastama 
järgmistele kriteeriumidele:  
• patogeensete mikroorganismide efektiivne, kiire deaktiveerimine;  
• jätkuva oksüdeerumise maht, mis on vajalik saasteainete kontrolli 
all hoidmiseks basseini kasutamise ajal;  
• lai piir biotsiidi efektiivse kontsentratsiooni ja  inimeste tervisele 
negatiivselt mõjuva kontsentratsiooni vahel;  
• ujulavees desinfitseerimisaine kontsentratsiooni kiire ja lihtsa 
määramise kättesaadavus (lihtsad analüüsi- ja katsemeetodid);  
• • võimalused mõõta desinfitseerimisaine kontsentratsiooni 
elektromeetriliselt, et võimaldada desinfitseerimisaine automaatset 
kontrollimist ja mõõdetud väärtuste pidevat registreerimist. Tavaliselt 
kasutatavate desinfitseerimisainete hulka kuuluvad järgmised:  
• Kloor: Kloorimine on kõige laiemalt kasutatav ujulavee 
desinfitseerimise vahend. Tavaliselt toimub see kloorgaasi, naatriumi või 
kaltsiumhüpokloriti või klooritud isotsüanuraatide vormis. Kloor on odav ja 
suhteliselt lihtne valmistada, ladustada, transportida ja kasutada. Enamikes 
väikestes laevabasseinides kasutatakse klooritud isotsüanuraatühendeid, 
mis on mõningal määral komplekssed valged kristallilised ained kloorile 
omase vähese lõhnaga, mis moodustavad vees lahustumisel vaba kloori. Nad 
on kloori kaudseks allikaks ja neid kasutatakse orgaaniliste varude kaudu 
(tsüaanhape). Kloorijäägi ja tsüaanhappe taseme suhe on kriitiline ja seda 
võib olla raske säilitada. Klooritud isotsüanuraadid ei sobi suuremate 
basseinide jaoks, sest suplejate poolt avaldatav koormus on väga erinev. 
Nad on siiski väga kasulikud otsesele päikesevalgusele allutatud 
välisujulates, kus UV-kiirgus lagundab kiiresti vaba kloori.  
• Osoon: Osooni võib lugeda üheks kõige tugevamaks 
oksüdeerivaks ja desinfitseerivaks aineks, mis on saada 
ujulate ja spaabasseinide vee puhastamiseks. Osoon 
kombineerituna kloori ja broomiga on väga efektiivne 
desinfitseerimissüsteem, kuid osooni üksinda kasutamine ei 
saa tagada desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni kogu 
basseinis. Osooni kasutatakse väga sageli ühe 



töötlusetapina, millele järgneb deosoneerimine ja 
jääkdesinfitseerimisaine, näiteks kloori lisamine. Liigne 
osoon tuleb aktiivsüsifiltri abil hävitada, sest see toksiline 
gaas võib koguneda ning ujula kasutajad ja töötajad võivad 
seda sisse hingata. Desinfitseerimisaine jäägid tuleb samuti 
aktiivsüsifiltri abil eemaldada ning lisatakse seetõttu pärast 
seda etappi.  
 
• UV-kiirgus: Nagu osoongi, on UV-kiirgus masinaruumis rakendatav 
puhastusmeetod, mis puhastab ringlevat vett, deaktiveerib mikroorganisme 
ning hävitab teatud saasteained foto-oksüdeerimise teel. See vähendab vee 
puhastamiseks vajaliku kloori hulka, kuid ei jäta basseinivette 
desinfitseerimisaine jääki, mistõttu klooriga desinfitseerimine on endiselt 
vajalik. Et ultraviolettkiirgus oleks kõige efektiivsem, tuleb vesi eelnevalt 
puhastada, et eemaldada hägusust põhjustavad kübemed, mis takistavad 
UV-kiirguse sissetungimist või neelavad UV-energiat.   
Pindade mikroobne koloniseerimine võib olla probleemiks ja seda 
kontrollitakse tavaliselt puhastamise ja desinfitseerimise, näiteks 
šokkdoseerimise teel.  
Desinfitseerimisainete basseinivette sisseviimise meetod mõjutab nende 
efektiivsust. Konkreetsetel desinfitseerimisainetel võivad olla oma 
spetsiifilised doseerimisnõuded, kuid järgmised põhimõtted kehtivad alati:  
• Automaatne doseerimine on eelistatav. Elektroonilised andurid 
jälgivad pidevalt pH-arvu, jääkkontsentratsiooni ja reguleerivad doseerimist 
vastavalt, et säilitada õige tase. Väga tähtis on süsteemi regulaarne 
kontrollimine (sealhulgas basseini veeproovide käsitestid) ja hea 
haldamine.  
• Käsitsi doseerimine (st kemikaalide otse basseini panemine) 
õigustab ennast vaevalt. Käsitsi doseerimissüsteeme tuleb toetada 
kasutamise ja jälgimise hea haldusega. On tähtis, et bassein jääb kuni 
kemikaali lisamise lõpuni suplejatest tühjaks.  
• Käsitlemise puuduste korvamine šokkdoseerimise teel on halb 
praktika, sest võib varjata puudusi projektis või käituses ning võib tekitada 
muid probleeme ja genereerida mittesoovitavaid kõrvalprodukte.  
• Doseerimispumbad peavad olema projekteeritud nii, et nad 
lülitaksid ennast ringlussüsteemi rikke korral ise välja (ehkki doseerimise 
automaatne jälgimine jääb tööle), et tagada kemikaali dispersiooni 
katkestamine.  
• Desinfitseerimisaine jääk doseeritakse tavaliselt päris 
käitlusprotsessi lõpus. Flokulatsiooni, filtratsiooni ja 
osonatsiooni käsitlusmeetodite ülesandeks on vee 
puhastamine, orgaanilise koormuse vähendamine ja 



mikroobisisalduse tunduv vähendamine nii, et 
puhastusjärgne desinfitseerimine oleks efektiivsem ja 
kasutatava desinfitseerimisaine kogust saaks minimeerida.  



 
• On tähtis, et desinfitseerimisained ja pH-arvu korrigeerivad 
kemikaalid oleksid doseerimishetkel veega hästi läbi segatud.  
• Doseerimissüsteemid nagu ka ringlus peab töötama 
ööpäevaringselt.  
 
Desinfitseerimise kõrvalsaaduste tekkimist saab kontrolli all hoida, kui 
minimeerida nende orgaaniliste prekursorite (ainete, mis reageerivad 
desinfitseerimisainega kõrvalsaaduste saamiseks) sisseviimise teel, 
rakendades tõhusaid hügieenivõtteid (enne ujumist duši all käimist) ja 
maksimeerida nende eemaldamist basseinivee hästihallatava puhastamise 
teel. Desinfitseerimisaine kõrvalsaaduste kontrolli all hoidmine hõlmab 
lahjendamist, puhastamist ja desinfitseerimise modifitseerimist või 
optimeerimist. Bromiidiioonide olemasolu tõttu soolases vees on 
mereveebasseinide vees ja õhus moodustuvaks peamiseks kõrvalproduktiks 
bromoform, mis võib tuleneda kas kloori või osooniga puhastamisest.  
On vältimatu, et basseinivees tekivad ja õhku lenduvad desinfitseerimisaine 
teatud lenduvad kõrvalproduktid. Seda ohtu saab teatud määral hea 
ventilatsiooni abil hallata.  
Analüsaatorite kasutamine aitab automatiseerida doseerimist ja 
optimiseerida basseini ohutuse tingimusi, näiteks 
desinfitseerimiskemikaalide automaatset doseerimist ja pH-arvu 
korrigeerimist. Vee proovivõtupunktid tuleb ette näha kogu süsteemis, et 
katsetada halogeenitaset ja kalibreerida perioodiliselt analüsaatorit. 
Vajadusel tuleb kasutusele võtta analüsaatori abil juhitavad, 
halogeenipõhised desinfitseerimisseadmed. Võib olla tähtis tagada, et pH-
arvu korrigeeritakse sobivate hapete ja alustega ning et pH-arvu 
stabiliseerimiseks kasutatakse puhverainet. Selle võib lisada analüsaatori 
funktsioonidele.  
5. Legionella kontrolli all hoidmine  
Veemeelelahutusrajatistes ei ole praktiline hoida veetemperatuuri 
väljaspool vahemikku 25–50 °C. Legionella spp. saab hoida kontrolli all, kui 
kasutada sobivaid haldusmeetmeid, mille hulka kuulub filtreerimine ja 
desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni hoidmine 
veemeelelahutusrajatistes ning spaabasseinide sealhulgas asjaomaste 
torude ja õhukonditsioneerimisseadmete füüsiline puhastamine. 
Veemeelelahutusrajatisi mahutavaid ruume tuleb siseõhus Legionella spp. 
kogunemise vältimiseks hästi ventileerida. Selleks on vaja välja 
töötada ja ellu viia mitmeid muid juhtimisstrateegiaid, mille 
hulka võivad kuuluda:  
• biotsiidide lisamine spaabasseinide vette, torustikku ja filtrisse. 
Keeris-spaabasseinides tuleb tüüpiliselt hoida vaba kloori jääki vahemikus 
3–10 mg/l või vaba broomi jääki 4–10 mg/l (WHO, 2006). Tagamaks vaba 



halogeeni efektiivsust desinfitseerimise seisukohast, on vajadus hoida või 
regulaarselt korrigeerida pH-arvu – tüüpiliselt vahemikus 7.2–7.8;  
• personali asjakohase väljaõppe ja oskuste tagamine 
meelelahutusrajatise käitamiseks;  
• vee pideva ringluse tagamine keerisbasseinides ja spaabasseinis;  
• filtrisüsteemide puhastamine (nt vastupesufiltrite abil);  
• basseiniümbruse puhastamine;  
• vee teatud osa (nt 50%) vahetamine iga päev keerisbasseinis ja 
spaabasseinis;  
• keerisbasseinide, spaabasseinide ja looduslike termaalbasseinide 
täielik tühjakslaskmine ja kõigi pindade ja kogu torustiku põhjalik 
regulaarne füüsiline puhastamine;  
• kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide 
haldamine , mis teenindavad ruumi, kus asub spaabassein;   
• siltide ülespanek, mis juhivad tähelepanu veemeelelahutusrajatiste 
juures kehtivatele standardsetele ohutusnõuetele, mis kutsuvad 
immunoloogiliste probleemidega inimesi või immunosuppressantravimeid 
võtvaid inimesi üles hoiduma veemeelalahutusasutuste kasutamisest.   
 
Kogu ringlussüsteemi, sealhulgas spaa, pihustite, pumpade ja torustiku 
perioodiline puhastamine on kriitiline ja võib nõuda desinfitseerimisaine 
üsna intensiivseid doose, sest Legionella spp. võib püsida biokelmetes 
(liitmike ja torude pinnal olevas vahus), mis muudab Legionella spp. 
deaktiveerimise raskeks.  
Suplejaid tuleb veenda enne vette minekut duši all käima. See eemaldab 
näiteks sellised saasteained nagu higi, kosmeetika ja orgaaniline prügi, mis 
võib olla bakteriaalse kasvu toitaineallikaks ja oksüdeeruvaid biotsiide 
neutraliseerivaks aineks. Reguleerida saab ka suplejate tihedust ja viibimise 
aega keerisbasseinides ja spaabasseinides. Spaabasseiniseadmed võivad 
päeva jooksul nõuda programmeeritud seisuperioode, et nad jõuaksid 
regenereerida oma desinfitseerimisaine kontsentratsioone.  
Legionella bakteri testimine on selle kontrollimise vormiks, et reguleerimine 
toimib, ja seda tuleks teostada perioodiliselt – näiteks sõltuvalt 
laevatingimustest kord kuus, kvartalis või aastas. See katsetamine ei asenda 
ega enneta rõhu asetamist kontrollimisstrateegiatele. Lisaks on katsed 
suhteliselt spetsialiseeritud ja neid tuleb kogenud personali abil teostada 
nõuetekohaselt varustatud laborites; katseid ei teosta tavaliselt 
meeskonnaliikmed ja neid ei korraldata merereisi ajal. Nõuetele vastavuse 
kontrollimise proovivõtt peab keskenduma süsteemi kitsaskohtadele ja 
kõrgendatud ohuga kohtadele.  
6. Õhu kvaliteet  

Ujulates, spaades ja sarnastes veemeelelahutusasutustes on tähtis hallata 
õhu kvaliteeti ja vee kvaliteeti. Legionella spp. siseõhus kogunemise 



vältimiseks peavad spaasid mahutavad ruumid olema hästi ventileeritud. 
Lisaks aitab ventilatsioon vähendada desinfitseerimisainete kõrvalsaaduste 
heitmeid õhus. Piisav ventilatsioon peab vähendama Legionella spp.’ga 
seotud ohte, kuid on tähtis, et süsteem ei loo oma enda riske. Spaad või 
basseini mahutavat ruumi teenindavate kütte-, ventilatsiooni- ja 
õhukonditsioneerimissüsteemide kõiki pindu tuleb biokelme kontrolli all 
hoidmiseks füüsiliselt puhastada ja desinfitseerida.  
Muud projekti ja konstruktsiooniga seotud aspektid  
Basseini masinaruum peab olema lihtsasti juurdepääsetav ja hästi 
ventileeritud ning selles ruumis peab olema joogiveekraan. Pideva 
haldamise lihtsustamiseks on tähtis, et kogu torustik on tähistatud 
voolusuunda näitavate nooltega ja et vooluskeemi ja operatiivjuhiseid 
hoitaks lihtsasti kättesaadavas kohas. Basseini masinaruum ja 
ringlussüsteem tuleb projekteerida kemikaalide lihtsat ja ohutut säilitamist 
ja kemikaalide toitepaakide täitmist silmas pidades. Basseini masinaruumi 
tuleb paigaldada äravoolusuudmed, mis võimaldavad kogu pumba- ja 
filtrisüsteemi kiiret tühjakslaskmist, kusjuures piisavalt suur äravoolusuue 
läbimõõduga vähemalt 8 cm tuleb paigaldada süsteemi madalaimasse 
punkti.  
Uppumisohu vähendamiseks tuleb basseini sügavus tähistada ja 
sügavustähiseid paigutada nähtavasse kohta nii, et need oleksid tekilt ja 
basseinist näha. Sügavustähised peavad olema kas jalgades või meetrites või 
mõlemas ühikus ja tähised peavad olema näidatud sügavuse muutumise iga 
olulise sammu (1 m) kohta.  
B. Veeringlusega basseinid  
Seadmed ja tööprotseduurid peavad tagama basseinis oleva vee täieliku 
ringlemise sobiva sagedusega, näiteks basseini töötamise ajal vee 
vahetumise iga 6 tunniga või lühema aja jooksul. Seadmed peavad sisaldama 
filtreid ja muid seadmeid ja seadiseid desinfitseerimiseks ja puhastamiseks, 
mis võivad olla vajalikud vastava riigi riikliku tervishoiuameti nõuete või 
soovituste täitmiseks. Basseinivee ringluse tagamiseks on sobivad 
isetäituvad tsentrifugaalpumbad.  
C. Läbivoolubasseinid  
Läbivoolubassein on basseinitüüp, mis on tõenäoliselt kõige praktilisem 
laevapardale ehitamiseks ja paigaldamiseks ning seal kasutamiseks. 
Basseini pindala ja selle vee vahetumise kiirus määravad ära suplejate arvu, 
kes saavad basseini korraga ohutult kasutada, ning ühe päeva üldise 
kasutajate arvu. Seetõttu tuleb basseinide projekteerimisel pöörata erilist 
tähelepanu tõenäolisele suplejate tippkoormusele ja basseini ehitamiseks 
olemasolevale maksimaalsele ruumile.  
Läbivoolubasseinide projekteerimisel tuleb rakendada järgmisi 
põhimõtteid:  
• Basseini arvutuslikku läbilaskevõimet tuleb hinnata pindalanäitaja 
järgi, nähes näiteks ette 2,6 m2 supleja kohta. Basseinis rahuldaval tasemel 
puhta vee hoidmiseks, peab puhta vee voolukiirus olema piisav, et tagada 



täielik veevahetus iga 6 tunniga või kiiremini. Läbivoolav vesi peab basseini 
sisenema läbi mitme sisselaskeava, mis paiknevad ühtlast jaotust 
võimaldavalt. Neid sisselaskeavasid tuleb varustada basseini lähedal 
täiteventiili survepoolel peavarustustorustikust eralduvate harutorude 
kaudu. Voolu kontrollimine peab toimuma täiteventiilist sõltumatult.  
• Ülevool tuleb juhtida vahupüüderennidesse või sarnastesse, 
basseini serval asuvatesse ülevoolurennidesse. Tuleb kasutada mitut, 
üksteisest mitte kaugemal kui 3 m paiknevat väljalaskeava ja vesi lõpuks 
juhtida kanalisatsioonisüsteemi.  
• Basseini põhi peab olema väljavooluava või väljavooluavade suunas 
kaldu, et võimaldada basseini täielikku tühjakslaskmist. Ohutuse tagamiseks 
ei tohi basseinipõhja ükski osa, kus vesi on vees püstiseismise sügavusest 
1,8 m madalam, olla järsem kui 1:15. Ohutuse tagamiseks ei tohi madalas, 
alla 1,5 m sügavuses vees olla põhjakalde suuri muutusi.  
• Uppumisohu vähendamiseks tuleb basseini sügavus tähistada ja 
sügavustähiseid paigutada nähtavasse kohta nii, et need oleksid tekilt ja 
basseinist näha. Sügavustähised peavad olema kas jalgades või meetrites või 
mõlemas ühikus ja tähised peavad olema näidatud sügavuse muutumise iga 
olulise sammu (1 m) kohta.  
 
On eelistatav omada veemeelelahutusrajatiste jaoks eraldiseisvat 
veevarustussüsteemi, sealhulgas pumpa. Vee sissevool peab olema kõigist 
äravoolu- ja kanalisatsiooniavadest eespool. Kui basseini täidetakse ja 
käitatakse alles siis, kui laev on juba merel, võib kasutada tuletõrje- või 
sanitaarveepumpasid või nende pumpade kombinatsioone, võttes arvesse, 
et saasteohu vähendamiseks tuleb rakendada alljärgnevaid meetmeid:  
 

• Basseini veevarustustorustik peab olema sõltumatu muudest 
liinidest, mis on pärit pumba survepoolelt või selle lähedalt või 
ventiilikollektorist või punktist, kus perioodiliselt saavutatakse tuletõrje- 
või sanitaarveepumba maksimaalne või maksimumilähedane läbipesu.  
• Merevett ei tohi basseini pumbata, kui laev on sadamas või sõidab 
saastunud vetes. Vee sissepumpamiskoha lähedal peab olema lihtsasti 
juurdepääsetav sulgeventiil, mis on tähistatud sildiga “SULGEDA 
SADAMATES”.  
 
Läbivoolubasseinide mereveega varustamise süsteeme tohib kasutada 
ainult siis, kui laev on merel kaldast kaugemal kui 12 meremiili. Bassein (kui 
töötab merevee-läbivoolurežiimis) tuleb tühjaks lasta enne, kui laev jõuab 
sadamasse, ja peab jääma tühjaks sadamas viibimise ajaks. Kui basseini ei 
tühjendata enne sadamasse saabumist, tuleb basseini mereveega täitmise 
süsteem lülitada välja 12 meremiili enne sadamasse jõudmist ja tuleb 
kasutada nõuetekohase filtreerimise ja halogeniseerimisega 
ringlussüsteemi.  



D. Keerisbasseinidega spaad  
Suplejate arv on keerisbasseinides vee mahuühiku kohta kõrge.  Kui 
veetemperatuur on kõrge ja vett aetakse kiiresti ringi, võib olla raske hoida 
rahuldavat vee pH-arvu, mikrobioloogilist kvaliteeti ja desinfitseerimisaine 
jääkkontsentratsiooni. Seetõttu tuleb keerisbasseinide kasutamisel 
rakendada erimeetmeid.  
Joogivesi, millega keerissüsteeme varustatakse, peab läbima õhupilu või 
heakskiidetud tagasilöögiseadise. Vee filtreerimisseadmed peavad olema 
võimelised 30 minutiga või kiiremini eemaldama kogu basseiniveest 
osakesed, mis on suuremad kui 10 µm. Filtrid võivad olla kassettfiltrid, 
kiirsurve-liivafiltrid, suure kiirusega liivafiltrid, diatomiitpinnase filtrid või 
raskusjõu-liivafiltrid. Filtrite vastupesupoolele tuleb paigaldada läbipaistev 
vaatlusklaas.  
Ülevoolusüsteem tuleb projekteerida nii, et oleks võimalik hoida veenivood. 
On soovitatav, et basseini ülevooluvesi juhitakse kas läbi filtrisüsteemi 
raskusjõu toimel veeringluse segamispaaki või kõrvaldatakse heitveena. 
Keerisbasseini vee ringlemapanekuks tuleb kasutada isetäituvaid 
tsentrifugaalpumpasid.  
Tuleb ette näha piisaval arvul pinnariisumisseadiseid, üks seadis veepinna 
iga 14 m2 kohta või tihedamini. Pinnariisumise teostamiseks peab 
keerisbasseini täitetase olema vahupüüderenni kõrgusel.  
Põletuste ja ülekuumenemise vältimiseks tuleb kasutada temperatuuri 
reguleerimise mehhanismi, mis takistab temperatuuri tõusmist üle 40 °C.  
Pritsmete ja aurustamise tõttu kaotsimineva vee asendamiseks tuleb 
kasutada hoiupaaki. Ülevoolutorustiku läbimõõt peab võrduma vähemalt 
kahekordse varustustorustiku läbimõõduga ja peab asuma paagi 
varustustorustikust madalamal.  
Süsteem peab võimaldama regulaarset (nt igapäevast) šokkkäsitlust või 
superhalogeniseerimist. Süsteem peab sisaldama 
halogeniseerimisseadmeid, mis on kogu kasutusperioodi ajal suutelised 
hoidma vaba halogeeni asjakohast taset.  
E. Spaabasseinid  
Spaabasseinid on erinevate kasutustingimustega ja esitavad käitajatele 
spetsiifilisi nõudeid. Nende rajatiste konstruktsioon ja käitamine muudab 
desinfitseerimisaine piisava jääkkontsentratsiooni saavutamise raskeks. 
Nad võivad vajada desinfitseerimisaine kõrgemat jääkkontsentratsiooni nii 
suplejate poolt avaldatava suurema koormuse kui kõrgema temperatuuri 
tõttu, mis põhjustab jääk-desinfitseerimisaine kiiremat kadumist.  
Heade haldusmeetmete abil tuleb pidevalt tagada Pseudomonas aeruginosa 

kontsentratsioon alla 1 cfu/100 ml. Nende mitteenteeriliste bakteritega 
hakkamasaamiseks rakendatavate riskihaldusmeetmete hulka kuuluvad 
ventilatsioon, seadmete puhastamine ja desinfitseerimise piisavuse 
kontrollimine.  
Desinfitseerimist mittekasutavad spaabasseinid nõuavad vee 
puhastamiseks alternatiivseid meetodeid, et hoida vesi mikrobioloogiliselt 



ohutu. Vajalik on väga suure kiirusega veevahetus – isegi siis, kui see pole 
täiesti efektiivne – kui mikroobidega saastuse vältimiseks pole muid 
meetodeid.  
Spaabasseinides, kus desinfitseerimisainete kasutamine oleks ebasoovitav 
või kus desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni on raske hoida, võib 
mikroobide vohamist aidata kontrolli all hoida vee igapäevane ülekuumutus 
temperatuurile 70 °C.  
Spaabasseinide ülekoormuse vältimiseks soovitavad mõned riigid, et 
kasutajatele oleksid paigaldatud selgesti tähistatud istekohad koos iga 
istekoha kohta nõutava minimaalse basseinimahuga, basseini minimaalse 
üldmahuga ja maksimaalse veesügavusega.  
4.2.2 Juhend 4.2: Basseinis nõutav hügieen  
 

Juhend 4.2 – Basseinis tule pidevalt hoida hügieeni.  
 
Juhendi 4.2 näitajad  
1. Enne ujumist on soovitatav duši all käia.  
2. Enne ujumist on soovitatav WC-s käia.  
3. Oksendamise või kogemata roojamise juhtudeks peavad olemas 
olema tõhusad protseduurid.  
 
Juhised juhendi 4.2 kohta  
1. Enne ujumist duši all käimine  
Enne ujumist duši all käimine eemaldab higi, uriini, fekaalaine, 
kosmeetikavahendite, päikesekreemi ja muude potentsiaalselt vett 
saastavate ainete jäljed. Tulemuseks on puhtam basseinivesi ja lihtsam 
desinfitseerimine, kui saab hakkama desinfitseerimisaine väiksema hulgaga 
ja sellises vees on palju meeldivam ujuda.  
Enne ujumist kasutatavad dušid tuleb paigutada ujula lähedale ja varustada 
joogiveekvaliteediga veega, sest lapsed ja mõned täiskasvanud võivad 
dušivett alla neelata. Dušivesi peab voolama kanalisatsiooni.  
2. Enne ujumist WC-s käimine  

WC-d tuleb ette näha sellistes kohtades, kus neid saab enne basseini 
minekut ja pärast basseinist väljumist mugavalt kasutada. Kasutajatel tuleb 
soovitada WC-de kasutamist enne suplemist, et minimeerida basseini 
urineerimist ja kogemata roojamist. Vanemad peavad oma lapsi julgustama 
oma põit enne ujumist tühjendama. Alla teatud vanusega lapsi, näiteks alla 
2-aastasi lapsi, ei tohi teatud basseinidesse lubada.  
3. Oksendamine ja kogemata roojamine  
Tuleb minimeerida basseini kogemata roojamine ja oksendamine ning 
nende esinemisel tõhusalt reageerida. Kogemata roojamist tundub esinevat 
suhteliselt sageli ja enamik juhtudest jääb tõenäoliselt avastamata. 
Kogemata roojamise või oksendamisega kokkupuutuv basseinikäitaja peab 
sellele otsekohe reageerima.  



Kui kogemata roojatud fekaalid on paksud, saab need lihtsasti kokku koguda 
ja nõuetekohaselt ära visata. Selleks kasutatud kühvel tuleb desinfitseerida 
nii, et selle külge jäänud bakterid ja viirused deaktiveeritakse ja need ei 
sattu basseini, kui kühvlit kasutatakse järgmist korda. Kui bassein toimib 
muus suhtes laitmatult (desinfitseerimisaine jääkkontsentratsioon vastab 
nõuetele jne), pole mingid muud toimingud vajalikud.  
Kui kõht on olnud lahti (kõhulahtisus) või on tegemist oksendamisega, on 
olukord potentsiaalselt ohtlik. Ehkki enamik desinfitseerimisainetest saavad 
kogemata roojatud fekaalide ja oksega suhteliselt hästi hakkama, on olemas 
võimalus, et kõhulahtisus või okse on pärit kelleltki, kes on nakatatud 
mõnega protosoaani parasiitidest, Cryptosporidium’i ja Giardia’ga. Nakkavad 
staadiumid (ootsüstid/tsüstid) on suhteliselt resistentsed 
kloordesinfitseerimisainete suhtes praktikas kasutatavates 
kontsentratsioonides. Bassein tuleb seetõttu suplejatest kohe tühjendada.  
Kui juhtum esines väikeses basseinis, kümblusvannis või keerisbasseinis on 
ohutuimaks toiminguks basseini tühjendamine ja selle puhastamine enne 
uuesti täitmist ja avamist. Suuremate basseinide puhul ei pruugi see siiski 
olla võimalik.  
Kui tühjakslaskmine pole võimalik, võib järgida allpool esitatud protseduuri. 
See on ebatäiuslik lahendus, mis ainult vähendab ohtu, kuid ei kõrvalda 
seda.  
• Bassein tühjendatakse kohe inimestest.  
• Desinfitseerimisaine kontsentratsioon hoitakse soovitatava 
vahemiku ülemise piiri juures.  
• Basseini puhastatakse tolmuimejaga ja pühitakse puhtaks.  
• Vesi filtreeritakse koagulanti kasutades läbi kuue ringlustsükli 
jooksul. See võib kesta terve päeva ja seetõttu võib olla vajalik bassein kuni 
järgmise päevani suletud hoida.  
• Filtrile teostatakse vastuvoolupesu (ja vesi lastakse 
kanalisatsiooni).  
• • Bassein avatakse uuesti. Basseinikäitajad saavad rakendada 
mitmeid praktilisi võtteid, et vältida basseinide reostamist fekaalidega:  
• Lastel (või täiskasvanutel), kes on hiljuti põdenud kõhulahtisust, ei 
lubata basseini kasutada.  
• Vanemad peavad hoolitsema selle eest, et nende lapsed kasutavad 
WC-d enne iga ujumiskorda.  
• Enne ujumist põhjalik duši all käimine on hea mõte ja vanemad 
peavad lastel soovitama seda teha.  
• Väikeseid lapsi tuleb lubada vaid basseinidesse, mis on piisavalt 
väikesed, et neid saaks kogemata roojamise või oksendamise korral tühjaks 
lasta.  



• Vetelpäästjate või basseiniteenindajate, kui neid rakendatakse, 
tähelepanu tuleb juhtida sellele, et nad peavad jälgima kogemata roojamise 
või oksendamise juhtumeid ja nendele reageerima.  
 
4.2.3 Juhend 4.3: Jälgimine  
 

Juhend 4.3 – Võtmeparameetreid tuleb jälgida ja need tuleb hoida 
ettenähtud piires. 
 
Juhendi 4.3 näitajad  
1. Basseinivee hägusus tuleb hoida ettenähtud piires.  
2. Desinfitseerimisaine tasemed ja pH-arv tuleb hoida sihtvahemiku 
piires.  
3. Mikroobne kvaliteet hoitakse sihtvahemiku piires ja rakendatakse 
efektiivseid protseduure negatiivsetele juhtumitele reageerimiseks.  
 
Juhised juhendi 4.3 kohta  
Juhtimismeetmete sage jälgimine aitab anda kõrvalekallete puhul varase 
hoiatuse ja võib hõlmata järgmisi toiminguid:  
• desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni ja pH-arvu 
kontrollimine ja korrigeerimine;  
• hooldus- ja puhastusoperatsioonide ülevaatus;  
• meelelahutusrajatise, filtrite ja seadmete füüsilise seisukorra 
ülevaatus;  
• alumiste hingamisteede haiguste (nt kopsupõletiku) jälgimine 
reisijate ja meeskonnaliikmete hulgas, registreerides kõik laeva arstipunkti 
külastamise juhtumid, kus on tuvastatud kopsupõletik või on seda 
kahtlustatud.  
 
Parameetreid, mida on lihtne ja odav mõõta ning mis on otseselt seotud 
tervisega – hägusust, desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni ja pH-arvu 
– tuleb kõigi basseinitüüpide puhul sageli mõõta.  
1. Hägusus  

Võime näha vetelpäästja või basseiniteenindaja vaatluskohast 
basseinipõhjas olevat väikelast on väga tähtis olukorras, kus veepind on 
liikumises. Hägususe piirväärtus 0,5 nefelomeetrilist hägususühikut (NTU) 
või sellele võrdväärne väärtus annab hästi puhastatud vee jaoks hea 
sihtväärtuse. Hägususe piirväärtuse ületamine annab märku nii vee 
kvaliteedi olulisest halvenemisest kui suurest ohust tervisele. Sellised 
ületamised väärivad kohest uurimist ja võivad nõuda rajatise sulgemist ja 
korrigeerivate meetmete rakendamist.  
2. Desinfitseerimisaine tasemed ja pH-arv  
Tavapärase hea hüdraulika ja filtreerimisega avaliku ujula puhul, mida 
kasutatakse projektijärgse suplejate arvu juures, peab desinfitseerimisaine 



jääkkontsentratsioon olema selline, et vaba kloori tase on kogu basseinis 1 
mg/l. Nõuetekohaselt käitatavas basseinis on sellist jääkkontsentratsiooni 
võimalik saavutada, kui maksimaalne tase on basseini igas punktis alla 2 
mg/l. Madalamad kontsentratsioonid (0,5 mg/l) on lubatud, kui 
kombineerida täiendavat osooniga või  UV-kiirgusega desinfitseerimist, 
kusjuures kõrgemad tasemed (vahemikus 2–3 mg/l) võivad olla nõutavad 
kümblusvannides, sest seal on suplejate poolt avaldatav koormus ja 
temperatuur kõrgem (WHO, 2006).  
Desinfitseerimisaine jääkkontsentratsiooni kontrollimiseks tuleb võtta 
veeproove enne basseini avamist ja selle lahtioleku ajal (ideaaljuhul siis, kui 
suplejaid on palju) (WHO, 2006). Kontrollimiste sagedus ujula kasutamise 
ajal sõltub basseini olemusest ja kasutamisest. Proove tuleb võtta 5–30 cm 
sügavuselt. On heaks tavaks lisada regulaarsete proovivõtupunktide hulka 
koht, kus desinfitseerimisaine kontsentratsioon on madalaim. Juhuslikke 
proove tuleb võtta basseini muudest osadest ja ringlussüsteemist. Kui 
perioodiliste testide tulemused on väljaspool soovitatud väärtusi, tuleb 
olukorda hinnata ja rakendada meetmeid.  
Optimaalse desinfitseerimise ja koagulatsiooni tagamiseks tuleb ujulavee 
pH-arv hoida soovitatava vahemiku piires. pH-arv tuleb klooril põhinevate 
desinfitseerimisainete puhul hoida vahemikus 7,2–7,8 ja broomil 
põhinevate desinfitseerimisainete puhul ja muude mitte-klooril põhinevate 
desinfitseerimisprotsesside puhul hoida vahemikus  7,2–8,0 (WHO, 2006). 
Selleks on vajalikud regulaarsed pH-arvu mõõtmised ning kas pidev või 
katkendlik korrigeerimine. Intensiivselt kasutatavatel basseinidel tuleb pH-
arvu mõõta pidevalt ja korrigeerida automaatselt. Harvem kasutatavatel 
basseinidel võib piisata pH-arvu käsitsi mõõtmisest.  
Desinfitseerimisaine kõrvalsaaduste liigse moodustumise või limaskestade 
desinfitseerimisaine tõttu ärritamise vältimiseks tuleb desinfitseerimisaine 
jääkkontsentratsioon hoida tasemel, mis on piisav rahuldava 
mikrobioloogilise kvaliteedi saavutamiseks, kuid mis pole asjatult kõrge. 
Basseinikäitajad peavad püüdma hoida vaba kloori jääki basseini või spaa 
igas punktis alla 5 mg/l.  
3. Mikroobne kvaliteet  
Hästihallatud basseinis või sarnases rajatises on olulise mikroobse saastuse 
ja haigestumise oht piiratud, kui desinfitseerimisaine jääkkontsentratsioon 
on asjakohane, pH-arv hoitakse ettenähtud tasemel, filtreid käitatakse 
nõuetekohaselt ja mittemikroobseid parameetreid jälgitakse sageli. Avalike 
basseinide veest võetud proove tuleb sellest hoolimata jälgida sobiva 
intervalliga, et kontrollida mikroobidega seotud parameetreid, sealhulgas 
HPC-d, termotolerantseid koliforme või E. coli’t, Pseudomonas aeruginosa’t, 
Legionella spp.’d ja Staphylococcus aureus’t. Jälgimise sagedus ja 
normväärtused on erinevad sõltuvalt mikroobsest parameetrist ja 
basseinitüübist.  
Kui parameetrite normväärtusi ületatakse, peavad basseinioperaatorid 
kontrollima hägusust, desinfitseerimisaine jääki ja pH-arvu ning võtma uued 



proovid. Kui ületatakse kriitilised piirväärtused, tuleb bassein uurimise ja 
korrigeerivate meetmete rakendamise ajaks sulgeda.  
Soovitatav on alljärgnev mikroobse kvaliteedi jälgimine:  
• HPC (37 °C 24 tunni jooksul) annab märku bakterite üldisest 
populatsioonist basseinis. On soovitatav, et operatiivtase oleks alla 200 
cfu/ml.  
• Termotolerantsed koliformid ja E. coli on fekaalisaastuse 
tundemärkideks. Termotolerantseid koliforme või E. coli’t tuleb mõõta 
basseinides, kümblusvannides ja spaades. Operatiivtasemed peavad olema 
alla 1 cfu või 1 kõige tõenäosem arv (mpn) 100 ml kohta.  
• Kümblusvannides ja spaades on soovitatav perioodiliselt jälgida 
Pseudomonas aeruginosa’t. See on soovitatav ujulates, kui on märku 
käitusprobleemidest (näiteks desinfitseerimisnõuete rikkumisest või filtrite 
või veetorudega seotud probleemidest), basseinivee kvaliteedi 
halvenemisest või on teatatud terviseprobleemidest. On soovitatav, et 
pidevalt desinfitseeritavates ujulates peavad operatiivtasemed olema alla 1 
cfu/100 ml. Kõrge kontsentratsiooni (>100 cfu/100 ml) puhul peavad 
basseinikäitajad kontrollima hägusust, desinfitseerimisaine 
jääkkontsentratsiooni ja pH-arvu, võtma uue proovi, teostama põhjaliku 
vastuvoolupesu, ootama ära ühe veevahetustsükli ja võtma uue proovi. Kui 
P. aeruginosa kõrge tase jääb alles, tuleb bassein sulgeda ja käivitada 
põhjalik desinfitseerimisprogramm. Kümblusvannid tuleb sulgeda, tühjaks 
lasta, puhastada ja uuesti täita.  
• Legionella spp. perioodiline testimine on kasulik eelkõige 
kümblusvannides selleks, et määrata, kas filtrid on koloniseeritud. On 
soovitatav, et operatiivtase oleks alla 1 cfu/100 ml. Kui see tase on ületatud, 
tuleb kümblusvannid sulgeda, tühjaks lasta, puhastada ja uuesti täita. Šokk-
kloorimine võib olla asjakohane, kui kahtlustatakse, et mikroobid on filtrid 
koloniseerinud.   
• Staphylococcus aureus’e perioodiline jälgimine pole soovitatav, 
ehkki jälgimist võib teostada vee kvaliteedi ulatuslikuma uuringu raames, 
kui kahtlustatakse basseiniga seotud terviseprobleeme. Kui võetakse 
proovid, peavad määratavad tasemed jääma alla 100 cfu/100 ml.  
 
Lisateavet Legionella spp. testimise kohta leiate väljaandest Bartram jt. 
(2007).  
 
 
 



5 Ballastvesi  
5.1 Taustteave  
Selles peatükis käsitletakse ballastvee haldamist, sealhulgas selle säilitamist 
ja ohutut kõrvaldamist.  
5.1.1 Ballastveega seotud terviseohud laevadel  
Paljud laevad kasutavad stabiilsuse ja navigeerimisohutuse tagamiseks 
ballastvett, kandes 30–50% kogulastist ballastveena. See kujutab endast 
mahtu, mis varieerub mõnest sajast liitrist kuni 10 miljoni liitrini laeva 
kohta. Seetõttu kujutab see vesi endast tähtsat ohtu inimeste tervisele, võib 
juurde tuua uusi endeemilisi haigusi ja levitada haigusi patogeenide ja 
kahjulike organismide edasikandmise teel. Selles kontekstis tuleb arvestada, 
et enam kui 7000 laevaühikut liigub iga päev ja 10 miljardit tonni ballastvett 
transporditakse aastas laevadel. Oht seoses laevade ballastvee ja setete 
edasikandmisega on suurenenud ja on teoreetiline võimalus transportida 
selliseid ohte nagu toksigeenne Vibrio cholerae O1 ja O139, mida võib 
seejärel seostada koolerapuhangutega sadamapiirkondades.  
5.1.2 Standardid  
Merekeskkonna Kaitsekomitee on alates 1993. aastast võtnud vastu 
vabatahtlikke juhendeid ohtude vältimiseks, mis on tingitud laevade 
ballastvees ja setetes leiduvate ebasoovitavate organismidega. 1997. a. 
võttis IMO assamblee oma määrusega A.868(20) vastu juhised laevade 
ballastvee kontrollimiseks ja haldamiseks, et minimeerida kahjulike 
mereorganismide ja patogeenide edasikandmist (IMO, 1998).  
Laevade ballastvee ja setete  kontrolli ja juhtimise IMO rahvusvaheline 
konventsioon võeti vastu 2004. aasta veebruaris. Selle konventsiooni 
eesmärgiks on vältida, minimeerida ja maksimaalselt kõrvaldada riskid 
keskkonnale, inimeste tervisele, varale ja ressurssidele, mis tulenevad 
kahjulike mereorganismide ja patogeenide ülekandmisest, kontrollides ja 
hallates laevade ballastvett ja setteid, et anda juhiseid kontrollmeetmete 
soovimatute kõrvalnähtuste kohta ja soodustada vastavate teadmiste ja 
tehnoloogia  
 
1 

1 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/
International-Convention-forthe-Control-and-Management-of-
Ships’-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx (hinnatud 30. 
jaanuari 2011. a. seisuga). 
 
 
arendustööd. Ballastveepaakide setetega seotud sanitaarohtude ülevaatuse 
ja kontrollimise meetmed peavad arvesse võtma laevade ballastvett ja 
setteid käsitleva IMO rahvusvahelise konventsiooniga kehtestatud 
protseduure. Alates 2009. aastast, kuid mitte hiljem kui 2016. aastal nõuab 



konventsioon laeva pardal ballastvee haldamise süsteemi väljatöötamist, 
mis asendab ballastvee seniseid kontrollimatu pealevõtmise ja väljalaskmise 
operatsioone. Tulevikus tuleb ballastvett pardal enne merekeskkonda 
laskmist käsitleda vastavalt konventsiooni eeskirjaga D-2 kehtestatud 
ballastvee käsitlemise standardile.  
Konventsiooni osapooltele on antud õigus rakendada individuaalselt või 
ühiselt koos muude osapooltega rangemaid meetmeid kahjulike 
mereorganismide ja patogeenide edasikandmise vältimiseks, 
vähendamiseks või likvideerimiseks, rakendades rahvusvahelisele 
seadusele vastavaid laevade ballastvee kontrollimise ja haldamise 
standardeid.  
5.2 Juhised  
Selles osas esitatakse kasutajale suunatud informatsioon ja juhised, mis 
määravad ära kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate 
meetmete kohta. See osa sisaldab kahte spetsiaalset juhist (olukorra kohta, 
mille poole püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on 
esitatud indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja 
juhendavad märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks 
järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse 
prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
Teatud juhtudel ei ole ballastvee käsitlemise süsteeme õnnestunud 
nõuetekohaselt kasutada ja selle tagajärjel on tekkinud ohtlikud olukorrad. 
Seetõttu käsitlemis- ja haldamissüsteeme üksinda usaldada ei tohi. Tuleb 
aktiivselt hallata ballastvee erinevaid tõkkesüsteeme, mille hulka kuuluvad:  
• ballastveega täitmine ohutust keskkonnast, kui vähegi võimalik;  
• ballastvee käsitlemise vahendite kohandamine vajalikule mahule;  
• ballastvee väljalaskmise nõuetekohaste võtete rakendamine.  
 
Sadamate ja laevade personal peab olema saanud piisavat väljaõpet 
keskkonnakaitse, ohutu käitamise (sealhulgas heitvee kogumise, käitlemise 
ja kahjutustamise) ja asjakohaste õigusnormide alal.  
5.2.1 Juhend 5.1: Ballastvee haldamine  
 

Juhend 5.1 – Tuleb koostada ballastvee haldamise plaan ja see ellu 
viia. 
 
Juhendi 5.1 näitajad  
1. Peab olema välja töötatud heakskiidetud ballastvee haldamise 
plaan ja seda tuleb regulaarselt üle vaadata.  
2. Ballastvee haldamise nõudeid tuleb täita ja vastavaid võtteid 
rakendada vastavalt heakskiidetud plaanile.  
3. Tuleb pidada ballastvee päevikut ja sellesse teha täpseid 
sissekandeid.  



4. Auditeerimismeetmed on samuti omal kohal ja neid tuleb järgida.  
 
Juhised juhendi 5.1 kohta  
Laevadel on kohustuslik järgida administratsiooni poolt kinnitatud 
ballastvee haldamise plaani (ballastvett ja setteid käsitleva IMO 
rahvusvahelise konventsiooni eeskiri B-1). Ballastvee haldamise plaan on 
igale laevale spetsiifiline ja sisaldab üksikasjalikku kirjeldust toimingutest, 
mida tuleb teostada ballastvee haldamise nõuete täitmiseks ja mis täiendab 
ballastvee haldamise võtteid.  
Administratsioon peab ballastvee haldamise süsteemide heakskiitmiseks 
ballastvee haldamise süsteemid IMO juhendi alusel kinnitama (määrus 
MEPC.174(58)). Need sisaldavad süsteeme, mis kasutavad kemikaale või 
biotsiide, kasutavad ära organisme või bioloogilisi mehhanisme või 
muudavad ballastvee keemilisi või füüsikalisi omadusi.  
Laevadel peab olema ballastvee päevik (eeskiri B-2), kus registreeritakse 
aeg, millal vesi võetakse pardale, millal seda puhastatakse ballastvee 
haldamise otstarbel ja lastakse välja merre. Tuleb samuti registreerida, 
millal ballastvesi lastakse vastuvõturajatisse ja millal ballastvett lastakse 
kogemata välja või millal toimuvad muud erandlikud väljalaskmised.  
Laevad vajavad ülevaatamist ja sertifitseerimist (punkt 7 – Ülevaatus ja 
sertifitseerimine) ja laevu võivad üle vaadata sadamariigi 
kontrolliametnikud (punkt 9 – Laevade ülevaatus), kes saavad tõendada, et 
laeval on kehtiv sertifikaat, kontrollivad ballastvee päevikut ja/või võtavad 
ballastveest proovi. Probleemide korral võib teostada üksikasjaliku 
ülevaatuse ja “ülevaatust teostav osapool rakendab selliseid meetmeid, mis 
on vajalikud selleks, et laev ei laseks ballastvett välja enne, kui seda on 
võimalik teha ilma keskkonda , inimeste tervist, vara või ressursse 
kahjustamata”.  
Ballastvee haldamise erinõuded on esitatud eeskirjas B-3 – Ballastvee 
haldamine laevadel:  
• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahuga vahemikus 1500–
5000 kuupmeetrit peavad teostama ballastvee haldust, mis vähemalt vastab 
ballastvee vahetamise standarditele või ballastvee jõudlusstandarditele kuni 2014. 
aastani. Pärast seda peab ballastvee haldus vastama vähemalt ballastvee 
jõudlusstandardile.  
• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahuga alla 1500 ja üle 5000 
kuupmeetri peavad teostama ballastvee haldust, mis vähemalt vastab ballastvee 
vahetamise standarditele või ballastvee jõudlusstandarditele kuni 2016. aastani. 
Pärast seda peab ballastvee haldus vastama vähemalt ballastvee jõudlusstandardile.  
• 2009. aastal või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahuga alla 5000 
kuupmeetri peavad ballastvee haldust teostama vähemalt nii, et see vastaks 
ballastvee jõudlusstandardile.  
• 2009. aastal või pärast seda, kuid enne 2012. aastat ehitatud laevad 
ballastvee mahuga 5000 kuupmeetrit või üle selle, peavad ballastvee haldust kuni 
2016. aastani teostama vähemalt nii, et see vastaks standardile, mida on kirjeldatud 



eeskirjas D-1 või D-2 ja pärast 2016. aastat nii, et see vastaks ballastvee 
jõudlusstandardile.  
• 2012. aastal või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahuga 5000 
kuupmeetrit või üle selle peavad ballastvee haldust teostama vähemalt nii, et see 
vastaks ballastvee jõudlusstandardile.  
 
5.2.2 Juhend 5.2: Ballastvee puhastamine ja väljalaskmine  
 

Juhend 5.2 – Ballastvesi tuleb efektiivselt puhastada ja välja lasta.  
 
Juhendi 5.2 näitajad  
1. Ballastvesi tuleb välja lasta ohutult.   
2. Ballastvett tuleb üle parda lasta ainult lubatud piirides.  
 
Juhised juhendi 5.2 kohta  
1. Ballastvee väljalaskmine  

Laevad ei tohi tavaliselt välja lasta ballastvett, pilsivett või mingit muud 
vedelikku, mis sisaldab saastavaid või mürgiseid heitmeid, piirkonnas, kust 
võetakse vett veevarustuseks või mis tahes kohas, kus heitvee väljalaskmist 
piiravad mis tahes riiklikud või kohalikud ametivõimud. Ballastvee üle 
parda laskmine sadamates ja kaldavetes peab toimuma vastavalt nendes 
piirkondades tegutsevate ametivõimude kehtestatud eeskirjadele. Heitvett, 
toiduosakesi, roiskuvaid ja toksilisi aineid ei tohi pilsivette lasta.  
Laevade ballastivee ja setete kontrolli käsitlev IMO rahvusvaheline 
konventsioon on määratlenud ballastvee vahetamise standardi ja ballastvee 
jõudlusstandardi.  
Eeskirja D-1 – Ballastvee vahetamise standardi – kohaselt peavad ballastvett 
vahetavad laevad seda teostama 95%-lise mahuvahetusega. Laevadel, mis 
kasutavad ballastvee vahetamiseks läbipumpamismeetodit, tuleb 
kirjeldatud standardile vastavaks lubada meetodit, kui kõigi ballastvee 
paakide maht pumbatakse läbi kolm korda. Paakide mahu läbipumpamine 
alla kolme korra võib aktsepteerida eeldusel, et laeva osas saab tõestada, et 
järgitakse vähemalt 95% mahu läbipumpamise nõuet.  
Vastavalt eeskirjale D-2 – Ballastvee jõudlusstandardile – tohivad ballastvee 
haldust teostavad laevad välja lasta alla 10 elusorganismi minimaalse 
suurusega 50 µm või üle selle kuupmeetri kohta ning alla 10 elusorganismi 
minimaalse suurusega alla 50 µm ja 10 µm või üle selle; ning 
indikaatormikroobide väljalaskmine ei tohi ületada ettenähtud 
kontsentratsioone.  
Inimeste tervise standardiks olevate indikaatormikroobide hulka kuuluvad 
(nimekiri pole ammendav):  
• toksikogeenne Vibrio cholerae (O1 ja O139): alla 1 cfu/100 ml või 
alla 1 cfu/g zooplanktoni proovide märgkaalu järgi;  
• Escherichia coli: alla 250 cfu/100 ml;  
• intestinaalne enterokoki: alla 100 cfu/100 ml.  



 
Ballastvee haldusel võib aktsepteerida ka muid meetodeid kui alternatiive 
ballastvee vahetamise standardile ja ballastvee jõudlusstandardile eeldusel, 
et sellised meetodid tagavad keskkonna, inimeste tervise, vara või 
ressursside vähemalt sama kaitsetaseme ja et IMO Merekeskkonna 
kaitsekomitee on need põhimõtteliselt heaks kiitnud.  
Artikli 5, Setete vastuvõtu rajatised, alusel kohustuvad 
osapooled tagama, et sadamatel ja terminalidel, kus toimub 
ballastveepaakide puhastamine või remontimine, on setete 
vastuvõtmiseks piisavalt rajatisi. Sadamates on tüüpiliselt 
nähtud ette pargased ja/või veokid vedeljäätmete 
vastuvõtmiseks või sadamate kaldaühendused nende 
jäätmete juhtimiseks kanalisatsioonisüsteemi. Kui sadama 
teeninduspiirkonnas või pargasel pole voolikut või sobivaid 
ühendusi vedeljäätmete vastuvõtmiseks, peab laeval olema 
spetsiaalne voolik ja ühendused, mis on piisavalt suured, et 
võimaldada jäätmete kiiret juhtimist kanalisatsiooni või 
muude sobivasse punkti. See voolik peab olema vastupidav 
ja mitteläbilaskev ning sellel peab olema sile sisepind. See 
voolik peab olema erinev joogiveevoolikust või muudest 
veega täitmise voolikutest ning olema tähistatud sildiga 
“AINULT HEITVEE VÄLJALASKMISEKS”. Pärast kasutamist 
tuleb see voolik puhastada ja desinfitseerida ning seda tuleb 
hoida sobivas kohas, mis on tähistatud sildiga “VEE 
VÄLJALASKMISVOOLIK”.  
 
2. Ballastvee üle parda laskmine  

Laevade ballastvee ja setete kontrolli ja haldust käsitleva 
IMO rahvusvahelise konventsiooni eeskirja B-4 Ballastvee 
vahetamine kohaselt peavad kõik ballastvee vahetamist 
kasutavad laevad:  
• võimalusel teostama ballastvee vahetamist vähemalt 200 meremiili 
kaugusel lähimast kaldast ja vähemalt 200 meetri sügavuses vees, võttes arvesse 
IMO poolt väljatöötatud juhiseid;  
• juhtudel, kui laeval pole ballastvee vahetust ülalnimetatud tingimustel 
võimalik teostada, tuleb seda teha kaldast võimalikult kaugel ja igal juhul vähemalt 
50 meremiili kaugusel lähimast kaldast ning vähemalt 200 meetri sügavuses vees.  
 
Kui neid nõudeid pole võimalik täita, võivad olla kindlaks määratud 
piirkonnad, kus laevad tohivad ballastvett vahetada. Kõik laevad tohivad 



eemaldada ja välja lasta setteid ballastvee kandmiseks ettenähtud kohtadest 
vastavalt laeva ballastvee haldamise plaanile (eeskiri B-4).  
 
6 Jäätmehooldus ja jäätmete kõrvaldamine  
6.1 Taustteave  

Selles peatükis käsitletakse tahkete jäätmete (sh prügi) ja vedeljäätmete (nt 
heitvee ja hallvee) haldamist laevadel, sealhulgas nende hoidmist ja ohutut 
kõrvaldamist.  
6.1.1 Laeval hoitavate jäätmetega seotud ohud tervisele  
Laevajäätmete ebaturvaline käitlemine ja kõrvaldamine võivad kergelt tuua 
kaasa negatiivse mõju inimeste tervisele. Inimesi võidakse mõjustada 
otseselt – nii laeva pardal kui sadamas –kokkupuute tõttu jäätmetega, mida 
ei hallata ohutul viisil. Mõjustamine võib aset leida ka haigusi põhjustavate 
organismide või kahjulike ainete edasikandmise teel keskkonnas nende 
ebaturvalise kõrvaldamise tõttu. Jäätmeid saab siiski käidelda ja kõrvaldada 
viisil, mis hoiab ära kahju tekkimist.  
Heitmed võivad sisaldada ohtlikke mikroobseid, keemilisi või füüsikalisi 
aineid. Teravad esemed on näiteks iseenesest ohtlikud ja võivad sisaldada 
nakkavaid aineid. Kasutatud süstlad on selle heaks näiteks ja võivad edasi 
kanda haigusi põhjustavaid aineid, näiteks hepatiit C viirust ja inimese 
immunopuudulikkuse viirust.  
Oht mittenõuetekohaselt hallatud laevajäätmetest tõuseb kasutatavate 
laevade järjest suureneva arvu tõttu ja sadamapiirkonna järjest suurema 
koormuse tõttu. Laevade heitmevoogude hulka kuuluvad heitvesi, hallvesi ja 
prügi, samuti õli-/veeseparaatorite heitvesi, jahutusvesi, katla ja 
aurugeneraatori läbipuhe, meditsiinijäätmed (nt tervishoiujäätmed, 
laborijäätmed ja veterinaarhoolduse jäätmed), tööstuslik heitvesi (nt 
fototöötlusest) ja ohtlikud jäätmed (radioaktiivsed, keemilised ja 
bioloogilised jäätmed ning ebasoovitavad farmatseutilised tooted).  
Toidujäätmed ja prügi meelitavad ligi näiteks närilisi, kärbseid ja 
prussakaid, kes on paljud haiguste etioloogiliste kandeainete hoidjateks ja 
edasikandjateks (vt 7. peatükki).  
Piirangud ohtlike jäätmete veekogudesse ladestamisele tähendavad, et 
laevad peavad hoidma neid jäätmeid teatud aja jooksul pardal. Ohtlike 
jäätmete pakendamise ja ladustamise protsess on meeskonnaliikmetele 
iseenesest ohtlik ja ohtlike jäätmete ladustamisega kaasneb kahjustuste oht, 
kui esinevad pritsmed või lekked. Jäätmed tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada 
vastavalt kõrvaldamiskohas kehtivatele reeglitele ja eeskirjadele.  
6.1.2 Standardid  
Laevade jäätmekäitlust käsitleb IHR 2005 ja üksikasjalikumalt Laevadest 
pärit saastuse vältimise rahvusvaheline konventsioon (MARPOL 73/78, 
parandustega).1 MARPOL võeti vastu meresaastust käsitleval rahvusvahelisel 
konverentsil 1973. aastal ja selles on uuendamisel tehtud mitmeid 
parandusi, mille hulka kuulub 1978. a. protokoll ja parandused, mis on 



kogutud koondatud 2002. a. versiooni. Laevade poolt tekitatud saastuse 
erinevaid allikaid käsitlevad eeskirjad on toodud konventsiooni kuues lisas:  
• Lisa I. Naftast tingitud saastuse vältimise eeskirjad;  
• Lisa II. Mürgistest, laadungi hulka kuuluvatest vedelainetest 
tingitud saastuse kontrollimise eeskirjad;  
• Lisa III. Laevadel pakendatud vormis veetavate ohtlike ainete 
vältimine;  
• Lisa IV. Laevadest pärit saastuse vältimise eeskirjad (jõustumise 
kuupäev: 27. september 2003);  
• Lisa V. Laevadelt pärit prügist tingitud saastuse vältimine;  
• Lisa VI. Laevadelt pärit õhusaastuse vältimine (vastu võetud 1997. 
a. septembris).  
 
Meditsiinijäätmed nõuavad spetsiaalset käitlemist. Tervishoiujäätmete 
käitlemist on konkreetselt käsitletud veebilehel http://www. 
healthcarewaste.org/en/115_overview.html ja Meditsiiniabi osutamisel 

ülejäänud farmatseutiliste toodete ohutu kõrvaldamise juhendis  
(WHO, 1999).  
6.2 Juhised  
Selles osas esitatakse sihtinformatsioon ja juhised, mis määravad ära 
kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate meetmete kohta. 
See osa sisaldab kolme spetsiaalset juhist (olukorra kohta, mille poole 
püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on esitatud 
indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja juhendavad 

märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks järgimiseks, tuues välja 
kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse prioriteetide 
kehtestamisel arvestada).  
Jäätmete hoidmisega seotud haiguspuhangud ja muu kahju on seostatav 
jäätmete mittenõuetekohaste hoidmis- ja kõrvaldamismeetoditega. Kui 
jäätmed on kord juba tekkinud, muutuvad need potentsiaalseks kahju 
allikaks. Seetõttu peab haiguste vältimise esmane strateegia minimeerima 
tekkivate ohtlike jäätmete mahtu  
 
1 

1 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/
International-Convention-forthe-Prevention-of-Pollution-from-
Ships-(MARPOL).aspx (vastu võetud 30. jaanuaril 2011). 
nii palju kui võimalik. On vaja ka tagada, et jäätmete kogumise ja 
ladustamise süsteemid on piisavad, võttes arvesse laevade pardal tekkivate 
jäätmete ulatust ja olemust.  
Teatud juhtudel ei ole jäätmekäitluse süsteeme õnnestunud nõuetekohaselt 
kasutada ja selle tagajärjel on tekkinud ohtlikud olukorrad. Seetõttu 



käsitlemis- ja haldamissüsteeme üksinda usaldada ei tohi. Tuleb aktiivselt 
hallata jäätmekäitluse erinevaid tõkkesüsteeme, mille hulka kuuluvad:  
• selle arvessevõtmine, kuidas jäätmed pardal tekivad, ja tegevuste ja 
võtete valimine tänu millele tekib eelkõige ohtlikke jäätmeid minimaalselt;  
• jäätmekäitluse vahendite kohandamine nende vajalikule mahule;  
• jäätmete kogumise ja säilitamise heade tavade rakendamine.  
 
Sadamapersonal ja laevameeskonnad peavad olema saanud 
keskkonnakaitse, laevade ohutu opereerimise ja vastava seadusandluse 
alast piisavat väljaõpet. Jäätmete kogumise, käsitsemise ja kõrvaldamisega 
seotud inimesed peavad olema saanud vastava seadusandluse ja jäätmetega 
seotud ohtude alast väljaõpet.  
6.2.1 Juhend 6.1: Heit- ja hallvee käitlemine  
 

Juhend 6.1 – Heit- ja hallvesi tuleb ohutult puhastada ja 
kõrvaldada. 
 
Juhendi 6.1 näitajad  
1. Sanitaarsüsteem peab hõlmama vedeljäätmete ning heit- ja hallvee 
ohutut kõrvaldamist lubatud piirväärtuste piires.  
2. Rasvaste vedeljäätmete käitlemiseks tuleb kasutada 
rasvapüüdureid.  
3. Enne heit- ja hallvee säilitamist või väljalaskmist tuleb vajadusel 
rakendada asjakohast puhastamist.  
 
Juhised juhendi 6.1 kohta  
1. Heitvee ja vedeljäätmete kõrvaldamine  
Laevad ei tohi tavaliselt välja lasta heitvett või mingit muud vedelikku, mis 
sisaldab saastavaid või mürgiseid heitmeid, piirkonnas, kust võetakse vett 
veevarustuseks või mis tahes kohas, kus heitvee väljalaskmist piiravad mis 
tahes riiklikud või kohalikud ametivõimud. Heitvee üle parda laskmine 
sadamates ja kaldavetes peab toimuma vastavalt nendes piirkondades 
tegutsevate ametivõimude kehtestatud eeskirjadele. Heitvett, toiduosakesi, 
roiskuvaid ja toksilisi aineid ei tohi pilsivette lasta.  
Kõik riigid võivad ette näha eripargased selliste jäätmete vastuvõtmiseks 
või neid heitmeid kanalisatsioonisüsteemi juhtivad kaldaühendused. Kui 
sadama teeninduspiirkonnas või pargasel ei ole voolikut või ühendusi 
selliste jäätmete vastuvõtuks, peab laeval olema spetsiaalne voolik ja 
ühendused, mis on piisavalt suured jäätmete kiireks väljalaskmiseks. See 
voolik peab olema vastupidav ja mitteläbilaskev, olema sileda sisepinnaga, 
erineva suurusega kui joogiveevoolik või muud veega täitmise voolikud ja 
olema tähistatud sildiga “AINULT HEITVEE VÄLJALASKMISEKS”. Pärast 
kasutamist tuleb voolikut põhjalikult puhastada puhta veega ja hoida 



sobivas kohas, mis on tähistatud sildiga “HEITVEE VÄLJALASKMISE 
VOOLIK”.  
Heitvee väljalaskmise keelu korral veevarustuskohtade lähedal või mis 
tahes veekogudesse, kui kehtivad meetmed saastuse vältimiseks ja 
kontrollimiseks, nähakse ette säilituspaakide või heitvee puhastusseadmete 
kasutamine laeva pardal.  
Süsteemid tuleb projekteerida ja konstrueerida nii, et nad ei võimaldaks 
jäätmete leket ja et nende lekkeid ja pragusid oleks võimalik lihtsasti 
kontrollida. Peenestite juurde juhtivatele veevarustustorustikele tuleb 
paigaldada tagasivoolu vältivad heakskiidetud seadised (vaakumkatkestid) 
või näha ette nõuetekohased õhupilud. Kõik torustikud peavad olema 
värvuskoodidega ja tähistatud vastavate siltidega (nt vastavalt standardile 
ISO 14726:2006) vähemalt iga 5 m järel, et vältida segiajamist ja võimalikku 
ristühendust joogiveevarustusega. Kanalisatsiooni-, äravoolu- ja 
heitmetorusid tuleb sageli hooldada, et vältida ummistusi ja heitvee, hallvee 
või saastunud jäätmete tagasivoolamist sanseadmetesse ja 
kogumissüsteemi teenindussüsteemi.  
2. Rasvapüüdurid  

Kõik kambüüsi jäätmed, sealhulgas peenestatud jäätmed, mis võivad 
sisaldada rasva, tuleb enne väljalaskmist või laeva pardal käitlemist juhtida 
läbi rasvalukkude (rasvapüüdurite) kogumiskonteinerisse. Rasvalukkude 
konstruktsioon võib nõuda registreerimisriigi ametivõimude poolt 
heakskiitmist. Kogutud rasva võib kõrvaldada põletamise teel, sadama 
jäätmekäitlussüsteemis ladestamise või üle parda laskmise teel sügavas 
meres. Üle parda laskmine võib toimuda vastavalt riiklikele eeskirjadele ja 
sobival eralduskaugusel, näiteks 3 meremiili kaugusel (territoriaalvetes 12 
meremiili kaugusel) lähimast kaldajoonest.  
3. Käitlemine  

Kõik laevad peavad olema varustatud rajatistega WC-dest ja pissuaaridest, 
haiglaruumidest ja arstiabipunktidest ning toidujäätmete peenestitest pärit 
heitmete käitlemiseks. Need rajatised peavad sisaldama puhastussüsteeme 
ja/või ohutu säilitamise paake, mis on nõuetekohaselt varustatud pumpade 
ja torustikega. Ohutu säilitamise paakidest pärit jäätmed võib välja lasta 
sadamaühendustesse või eripargastele või -veokitele. Puhastussüsteemid ja 
jäätmekogumispaagid peavad olema sobiva mahuga (nt 114 liitrit 
vedeljäätmeid inimese kohta ööpäevas) ja nad võivad vajada 
registreerimisriigi pädevate asutuste heakskiitu.  
Laevadel, kus käideldava heitvee normaalne voog on üsna suur, 4750 liitrit 
ööpäevas, tuleb puhastamine projekteerida nii, et tekiks sobiva kvaliteediga 
heitvesi, näiteks biokeemilise hapnikuvajadusega 50 mg/l või alla selle, 
suspendeerunud tahkete ainete sisaldusega 150 mg/l või alla selle ja 
koliformide kogusega 1000 või alla selle 100 ml kohta.  
Jääksetted tuleb säilitada nõuetekohaseks väljastamiseks 
sadamarajatistesse või sügavasse vette. Laevadel, kus käideldava heitvee 
ööpäevane voog on üsna väike, alla 4750 liitri ööpäevas, võib käitlemine olla 



piiratud sellega, et jäätmed juhitakse läbi peenestite, millele järgneb 
desinfitseerimine, et saada heitvesi koliformide kogusega 1000 või alla selle 
100 ml kohta.  
Tuleb rakendada kloorimist või võrdväärselt efektiivset, tootja poolt 
soovitatavat desinfitseerimismeetodit, et saada heitvesi, mis vastab 
pädevate ametiasutuste poolt kehtestatud koliformi sisalduse nõuetele.  
 
6.2.2 Juhend 6.2: Tahkete jäätmete käitlemine  
 

Juhend 6.2 – Tahkeid jäätmeid tuleb efektiivselt käidelda 

ja kõrvaldada. 

 
Juhendi 6.2 näitajad  
1. Jäätmeid tuleb ohutult hoida asjakohaselt konstrueeritud 
mahutites.  
2. Enne nõuetekohast kõrvaldamist tuleb üleliigsed setted ohutult 
ladustada.  
 
Juhised juhendi 6.2 kohta  
1. Jäätmete ladustamise rajatised  

Korrosiooni vältimiseks tuleb toidu- ja prügiliftide sisepinnad katta 
roostevaba terasega ja need peavad vastama samasugustele standarditele, 
mis on nõutavad toidu ladustamiseks, valmistamiseks ja serveerimiseks. 
Tekid peavad olema ehitatud vastupidavast, mitteimavast, 
mittekorrodeeruvast materjalist ning nendel peab kõigil külgedel olema 
sobivad ümardatud siseservad ümardusraadiusega vähemalt 10 mm. 
Vaheseina paigaldatud õhuavad peavad olema paigutatud paneelide ülaossa 
või tekialusesse. Pritsmete puhastamise ja eemaldamise lihtsustamiseks 
tuleb kõigi liftišahtide põhjas ette näha äravooluava ning kasutada 
platvormtõstukeid.  
Jäätmete transportimiseks kasutatavate platvormtõstukite sisemus peab 
olema lihtsasti puhastatav ja valmistatud roostevabast terasest või 
analoogsest materjalist ning vastama samasugustele standarditele kui toidu 
serveerimise piirkonnad. Platvormtõstuki põhi peab olema kaetud sobiva 
kattega.  
Kui on paigaldatud jäätmerennid, peavad need olema valmistatud 
roostevabast terasest või sarnasest materjalist ja olema varustatud 
automaatse puhastussüsteemiga.  
Pesuruumides, vaheseintel, tekialustes ja tekkidel paiknevad 
jäätmekäitlusseadmed peavad olema valmistatud nii, et nad vastaksid 
samadele standarditele, mis on nõutavad toidu ladustamiseks, 
valmistamiseks ja serveerimiseks. Vaheseinale paigaldatud 
survepesusüsteem tuleb varustada tekivalamu ja äravooluavaga. 
Survepesusüsteemi ja tekivalamu asemel võib kasutada sisseehitatud 



automaatset pesumasinat või pesuruumi. Auru ja soojuse eraldamiseks on 
nõutav piisava ventilatsiooni olemasolu.  
Jäätmehoiuruum peab olema hästi ventileeritud ning temperatuur ja niiskus 
kontrolli all. Märgade jäätmete hoidmiseks peab olema rajatud isoleeritud, 
jahutatav hoiuruum. See ruum peab vastama samadele nõudmistele kui 
toidu külmsäilitusruumid. Ruum peab olema piisava suurusega, et 
mahutada töötlemata jäätmeid pikimaks eeldatavaks perioodiks, kui 
jäätmete mahalaadimine pole võimalik ja jäätmed tuleb eraldada kõigist 
toidu valmistamise ja ladustamise piirkondadest.  
Kõigis jäätmete säilitamise ja töötlemise ruumides peavad olemas olema 
lihtsasti juurdepääsetavad kätepesupunktid sooja ja külma joogiveega, 
voolikuühendused ja piisav arv tekiäravoole, et vältida veeloikude tekkimist. 
Jäätmetöötluspiirkondade sorteerimislauad peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest või sarnasest materjalist ning olema ümardatud 
nurkade ja servadega. Tekikrae, kui on olemas, peab olema asjakohase 
kõrgusega, vähemalt 8 cm ja ümardatud. Kui laudadel on äravoolud, tuleb 
need juhtida teki äravoolu ja peavad olema varustatud filtriga. 
Puhastusmaterjalidele peavad olemas olema panipaigad, et hoida neid 
toidust eemal. Tööpinna tasandil on nõutav piisav valgustus vähemalt 220 
luksi ja valgustid tuleb süvistada või purunemise vältimiseks varustada 
roostevabast terasest või sarnasest materjalist katetega.  
Ladustamise võimaldamiseks tuleb kõigilt tühjadelt metallkonteineritelt või  
metallotstega konteineritelt eemaldada katted ja põhjad ning ülejäänud 
osad lapikuks vormida. Paberist, puidust, plastist ja sarnastest materjalidest 
mahutid tuleb mugavaks ladustamiseks samuti lapikuks vormida. 
Kuivjäätmeid tuleb hoida tihedasti kaetud nõudes või suletud mahutites, 
mis on kaitstud ilmastikumõjude, pesuvee ning näriliste ja kahjurite 
sissetungimise eest. Konteinereid tuleb pärast  tühjendamist põhjalikult 
puhastada ja vajadusel käsitleda insektitsiidide või pestitsiididega, et 
vähendada näriliste ja kahjurite levikut.  
2. Jääksetted  

Jääksetted tuleb tavaliselt säilitada nõuetekohaseks väljastamiseks 
sadamarajatistesse või sügavasse vette.  
 
6.2.3 Juhend 6.3: Tervishoiuga seotud ja farmatseutiliste jäätmete 
käitlemine  
 

Juhend 6.3 – Tervishoiuga seotud ja farmatseutilisi jäätmeid tuleb 
ohutult käidelda ja kõrvaldada. 
 
Juhendi 6.3 näitajad  
1. Tervishoiuga seotud ja farmatseutilisi jäätmeid tuleb ohutult käidelda ja 
kõrvaldada.  
Juhised juhendi 6.3 kohta  



Laeva pardal tekkivaid farmatseutilisi jäätmeid tuleb asjakohaselt käidelda, 
et vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. Farmatseutiliste jäätmete 
puhul arvessevõetavate spetsiifiliste kaalutluste hulka kuuluvad mitte-
biolagunduvate jäätmete ja heitvee käitlemisel kasutatavaid baktereid 
kahjustada võivate toodete kõrvaldamise vältimine ning farmatseutiliste 
toodete madalal temperatuuril või lahtistes konteinerites põletamise 
vältimine.  
Tervishoiujäätmed on mis tahes jäätmed, mis tekivad patsientide 
diagnoosimise, ravimise ja immuniseerimise ajal. Tervishoiujäätmed 
jaotatakse kahte kategooriasse: nakkavad ja mittenakkavad. Nakkavad 
tervishoiujäätmed on vedelad või tahked jäätmed, mis sisaldavad piisaval 
arvul patogeene ja piisavalt viirusi, et põhjustada jäätmete poolt mõjustatud 
tundlikel vastuvõtjatel nakkushaigusi. Mittenakkavate tervishoiujäätmete 
hulka kuuluvad kõrvaldatavad tervishoiutarvikud ja -materjalid, mis ei 
kuulu nakkavate tervishoiujäätmete kategooriasse.  
Kõik laevad tuleb varustada tervishoiujäätmete käitlemise ja/või ohutu 
säilitamise vahenditega. Nakkavad jäätmed tuleb ohutult säilitada või 
steriliseerida (nt auruga) ning kaldal lõppladestamiseks sobivalt pakendada. 
Tervishoiujäätmed tuleb tähistada selgete siltidega. Nõuetekohaselt 
varustatud laevad võivad paberil ja riidel põhinevad tervishoiujäätmed 
põletada, kuid mitte plastjäätmeid ega niiskeid jäätmeid. Teravad esemed 
tuleb koguda autoklaavitavate teravate esemete plastkonteineritesse ning 
säilitada pardal hiljem sadamas lõppladestamiseks. Kasutamata teravad 
esemed tuleb sadamas kõrvaldada analoogselt tervishoiujäätmetele.  
Vedelad tervishoiujäätmed tuleb kõrvaldada, juhtides need heitveesüsteemi. 
Mittenakkavad tervishoiujäätmed võib kõrvaldada tavajäätmetena, kui need 
ei nõua auruga steriliseerimist või erikäitlust. Tervishoiujäätmeid 
käsitsevad töötajad tuleb vaktsineerida hepatiit B viiruse vastu.  
Järgige WHO Laevade rahvusvahelist meditsiinijuhendit (WHO, 2007) ning 
arvestage, et mõnes riigis kehtivad ka riigisisesed meditsiinijuhised.  
 
7 Nakkuselevitajate ja nende levilate tõrje  
7.1 Taustteave  

Selles peatükis käsitletakse haiguste levitajaid ja nende levilaid laevade 
pardal.  
IHR 2005 sätestab, et kõik transpordioperaatorid peavad “hoidma 
transpordivahendid, mille eest nad vastutavad, puhtad nakkuse või saastuse 
allikatest, sealhulgas nakkuselevitajatest ja nende levilatest”. Kõik 
transpordivahendid, mis lahkuvad piirkonnast, kus nakkuselevitajate 
kontrollimine on WHO poolt soovitatav, tuleb desinfitseerida ja hoida 
nakkuselevitajatest puhtad. Kui on olemas WHO poolt soovitatud meetodid 
ja materjalid, tuleb neid kasutada. Riigid peavad aktsepteerima muude 
riikide poolt rakendatavaid desinfitseerimise, rottidest vabastamise ja muid 
tõrjemeetmeid, kui kasutatakse WHO poolt soovitatavaid meetodeid ja 



materjale. Transpordivahendite pardal olevad nakkuselevitajad ja nende 
tõrjumise meetodid tuleb kaasata laeva sanitaarkontrolli sertifikaati 
(punktid 22 ja 24 ning lisad 3, 4 ja 5).  
IHR 2005 osaks on ka nakkuselevitajate tõrjumine sadamates ja nende 
lähedal. Osavõtvad riigid peavad tagama sadamarajatiste hoidmise ohutus ja 
sanitaarses seisukorras ning vabana nakkus- ja saasteallikatest, sealhulgas 
nakkuselevitajatest ja nende levilatest. Nakkuselevitajate tõrjemeetmed 
peavad ulatuma reisijaterminalidest ja operatiivpiirkondadest minimaalselt 
400 m kaugusele (või enam, kui nakkuselevitajaid on olemas suuremas 
koguses kui spetsiaalsetes juhendites on dokumenteeritud).  
7.1.1 Laeval olevate nakkuselevitajatega seotud ohud tervisele  
Selliste haiguslevitajate nagu putukate ja näriliste tõkestamine on vajalik 
tervise tagamiseks laevade pardal. Sääsed, rotid, hiired, prussakad, kärbsed, 
täid ja rotikirbud on kõik võimelised haigusi levitama.  
Närilised on sadama piirkonnas hästi levinud ja neid loetakse mitmete 
haiguste levitajaks. Katku, tüüfuse, salmonnelloosi, trihhinoosi, 
leptospiroosi ja rotihammustuspalaviku kohta on teada, et neid levitavad 
närilised.  
Malaaria kandub inimestele edasi sääskede kui nakkuselevitajate kaudu. Kui 
sääski ei tõrjuta nõuetekohaselt, võivad sellised nakkuselevitajad paljuneda 
ja edasi liikuda laevadel. Kui laevadel levib reisi ajal malaaria nakkus, on see 
meeskonnale ja reisijatele tõsiseks ohuks. Pardal on varase diagnoosimise ja 
õige ravi võimalused piiratud. Pardal viibivad nakatunud inimesed ja 
haiguselevitajad võivad haigust levitada omakorda sadamas (vt nt Delmont 
jt, 1994).  
7.1.2 Standardid  
IHR 2005 artikkel 20 kohustub tervishoiuameteid tagama, et sadamatel 
oleks “võimekus” kontrollida laevu ja anda välja kas laeva sanitaarkontrolli 
sertifikaate, et suunata desinfitseerimist ja laeva saastusest vabastamist, 
sealhulgas nakkuselevitajate tõrjet, või laeva sanitaarkontrolli 
vabastussertifikaate, kui saastust ei leita.  
IHR 2005 lisas kirjeldatakse seda, mis moodustab selle “võimekuse” ja 
tuuakse välja, et see hõlmab laevade rotitõrjet, desinfitseerimist, 
putukatõrjet ja saastusest puhastamist.  
IHR 2005 lisas 4 kirjeldatakse selliste “sertifikaatide” väljaandmise protsessi 
ja sätestab, et nakkuselevitajate olemasolu ei anna tingimata märku 
haigusest enesest, vaid on piisav alus laeva sanitaarkontrolli sertifikaadi 
väljaandmiseks, et puhastada laev sellistest nakkuselevitajatest.  
IHR 2005 lisas 5 kirjeldatakse nakkusetekitajatest tingitud haiguste tõrjet ja 
selles antakse tervishoiuametitele õigus tõrjuda leitud nakkusetekitajaid.   
7.2 Juhised  
Selles osas esitatakse kasutajale suunatud informatsioon ja juhised, mis 
määravad ära kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate 
meetmete kohta. See osa sisaldab kahte spetsiaalset juhist (olukorra kohta, 



mille poole püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on 
esitatud indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja 
juhendavad märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks 
järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse 
prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
Sadamad võtavad vastu ja haldavad kaupu ja inimesi kogu maailmast. 
Seetõttu on sadamad allutatud  nakkusetekitajate ohule nende riigi mis 
tahes osas või maailma mingis muus osas. Lisaks ahvatlevad sadamates 
teostatavad tegevused, näiteks toiduainete käsitsemine kohale paljusid 
kahjurite liike. Laevadel muudab reisijate ja meeskonnaliikmete suhteline 
eraldatus meditsiinirajatistest haiguste diagnoosimise ja ravi raskemaks 
ning suurendab potentsiaalselt tõsiste kahjustuste ohtu. Laevade suhteliselt 
ülerahvastatud olemus võimaldab haiguste levikut ja tagab 
nakkusetekitajatele toiduainete ja retsipientide soodsa kontsentratsiooni.  
Laeva pardal nakkusetekitajate olemasolust tingitud haigusepuhanguid 
seostatakse eelkõige tavaliselt nii ebapiisava kontrolli ja sanitaarolukorraga 
kui ebapiisava tähelepanu pööramisega saastuse vältimisele. Algse 
ennetamise ebaõnnestumine toob kaasa saastuse, mida süvendab seejärel 
ebapiisav perioodiline kontrollimine.  
Preventiivne lähenemine, kus kasutatakse head disaini, mis minimeerib 
nakkusetekitajate sissetungimise, peitumise ja paljunemise võimalust, on 
nakkuselevitajate igasuguse tõrjestrateegia aluseks. Tuleb aktiivselt hallata 
erinevaid tõkkesüsteeme, mille hulka kuuluvad:  
• nakkusetekitajate tõrjumine kõiki mõistlikke vahendeid kasutades;  
• nakkusetekitajate tõrjumine pardal;  
• võimalikel juhtudel nakkusetekitajate ellujäämiseks ja 
paljunemiseks  sobivate levilate likvideerimine;  
• • reisijate ja meeskonnaliikmete mõjutusvõimaluste vähendamine 
nakkusetekitajatega seotud nakkusainete poolt. Võib rakendada ühte või 
mitut järgmistest tõrjemõõtmeteks:  
• laevaruumide regulaarne ülevaatus, eelkõige kui tõenäoliselt 
toimub kahjurite rünnak näiteks toiduaineladudele, toiduvalmistamis- ja 
jäätmekäitlusruumidele;  
• kahjurite peidupaikade ja kogunemiskohtade likvideerimine, kuhu 
võib koguneda prügi, toiduosakesed või mustus;  
• eluruumide ja toidu ladustamis-, valmistus- või 
serveerimisruumide, kus pestakse ja hoitakse nõusid, sage koristamine;  
• toidujäätmete ja prahi nõuetekohane hoidmine ja kõrvaldamine (vt 
peatükki 3);  
• putukate vastsete elukohtade kõrvaldamine, mis ideaaljuhul toimub 
juba projekteerimismeetmete, kuid vajadusel hooldusmeetmete abil, 
vältides näiteks seisva vee kogunemist päästepaatidesse;  



• kaitsevõrkude kasutamine kõigi välisõhuga ühendatud 
konstruktsiooniavade ees hooaegadel, kui putukaid on palju;   
• sobivate insektitsiidide kasutamine.  
 
Kuna nakkuselevitajad võivad pääseda laevale siis, kui laev on sadamas, on 
vajaduse korral vajalikud tõrjemeetodid kahjurite rünnaku vastu. Neid 
tõrjemeetodeid tuleb rakendada laeva ohvitseri juhtimisel, kellele see on 
tehtud kohustuseks, ja need meetodid tuleb sageli üle vaadata.  
 
7.2.1 Juhend 7.1: Putukate kui nakkuselevitajate tõrjumine  
 

Juhend 7.1 – Putukaid kui nakkuselevitajaid tuleb tõrjuda.  
 
Juhendi 7.1 näitajad  
1. Putukate sissetungimise takistamiseks kasutatakse putukakindlaid 
võrke.  
2. Insektitsiide kasutatakse nakkuselevitajate tiheduse 
kontrollimiseks õhus ja pindadel.  
 
Juhised juhendi 7.1 kohta  
1. Putukavõrgud  

Magamisruumid, messiruumid ja söögiruumid, vaba aja veetmise ruumid ja 
kõik toiduainetega seotud ruumid peavad olema kaitstud tõhusate 
putukavõrkudega, kui on palju kärbseid ja sääske. Putukavõrgud peavad 
soovitatavalt olema piisava augusuurusega, mis ei ületa 1,6 mm, ja võrgud 
peavad olema kõigi välisõhku avanevate avade ees. Putukavõrkudega uksed 
peavad avanema väljapoole ja olema isesulguvad ning võrke tuleb kaitsta 
kahjustuste eest tugevate traatvõrkude abil ja muude vahenditega, mis 
võivad hõlmata metallist löögiplaate.  
Laevade veevarusid tuleb võrgu abil kaitsta putukate eest ja sageli üle 
vaadata, et vältida sääskede paljunemist. Jäätmehoidlaid tuleb võrguga 
kaitsta ja sageli kontrollida, et avastada ja likvideerida kärbeste ja muude 
kahjurite paljunemise kohad.  
Võrgud tuleb hoida heas seisukorras. Uksevõrkudeta magamistubades tuleb 
kasutada heas seisukorras ja õigesti paigaldatud voodivõrkusid.  
2. Insektitsiidid  

Nakkuselevitajate poolt hõivatud ruumidest lahkumisel tuleb laeva 
tunginud lendavate putukate tõrjumiseks regulaarse intervalliga kasutada 
ruumis putukatõrkevahendi jääkkontsentratsioone jätvaid ja ruume täitvaid 
pihustusvahendeid. Ruume täitvad putukatõrjevahendid vabastatakse sudu 
või peene uduna, mis tapavad putukaid kokkupuutumisel. 
Putukatõrkevahendi jääkkontsentratsioone jätvad putukatõrjevahendid 
jätavad jäägi pindadele, kus lendavad putukad puhkavad ja muud putukad 
ronivad ning need vahendid jäävad aktiivseks pikema aja jooksul. Ronivaid 
putukaid ja muid kahjureid saab kõige paremini tõrjuda spetsiaalsete 



insektitsiidide abil, mida tuleb nõuetekohaselt kanda putukate ronimis-, 
puhke- ja peidukohtadele.  
Kuna pihustatavad insektitsiidid võivad sisaldada inimestele mürgiseid 
aineid tuleb kõik toiduainetega kokkupuutuvad pinnad, kõik sööginõud ja 
kõik toidud ja joogid pihustustoimingutega seotud tööde ajaks kinni katta 
või eemaldada.  
Insektitsiide, rodentitsiide, muid mürgiseid aineid ja kõiki nendega seoses 
kasutatavaid seadmeid ei tohi hoida ruumides, mida kasutatakse toidu või 
jookide ladustamiseks, käsitlemiseks, valmistamiseks või serveerimiseks või 
nende ruumide lähedal. Selliseid mürgiseid aineid ei tohi peale selle hoida 
sööginõude ja toiduvalmistamisnõude või lauanõude, laualinade ja muude 
seadmete lähedal, mida kasutatakse söögi ja joogi käsitsemiseks. Vältimaks 
nende mürkide kogemata kasutamist toiduainetel tuleb sellised ohtlikud 
ained hoida värvilistes konteinerites, mis on selgelt tähistatud sildiga 
“MÜRK”.  
7.2.2 Juhend 7.2: Näriliste kui nakkuselevitajate tõrjumine  
 

Juhend 7.2 – Närilisi kui nakkuselevitajaid tuleb tõrjuda. 

 
Juhendi 7.2 näitajad  
1. Näriliste kontrollimise vahendid peavad olema paigaldatud ja 
olema töökorras.  
2. Nakkuselevitajate tiheduse kontrollimiseks tuleb kasutada lõkse.  
3. Nakkuselevitajate tiheduse kontrollimiseks tuleb kasutada mürgiga 
varustatud peibutusi.  
4. Regulaarselt tuleb kontrollida kahjurite olemasolu.  
5. Närilisi ahvatlevate tegurite minimeerimiseks tuleb rakendada 
hügieenivõtteid.  
 
Juhised juhendi 7.2 kohta  
1. Näriliste olemasolu kontrollimine  
Rotid pääsevad laevadele erineval viisil, näiteks otse mööda trosse (laeva 
sildamiseks või pukseerimiseks kasutatavaid kaableid) ja mööda 
laevatreppe. Rotid võivad peale selle peituda lasti hulgas, laevavarudes ja 
muude laevale võetavate materjalide hulgas. Kui näha ette asjakohased 
konstruktsioonid ja rottide kontrolli all hoidmise meetmed, saab närilised 
pardal peaaegu täielikult kontrolli all hoida.  
Mõnda laeva on ilma suuremate ümberehitustöödeta raske rotikindlaks 
muuta. On siiski mitmeid rotitõrjemeetmeid, mida on lihtne rakendada. 
Need vähendavad oluliselt rottide pesitsemist ja hoiavad pärast rotitõrjet 
nende populatsiooni minimaalsena tingimusel, et laeval järgitakse 
regulaarselt asjakohaseid operatiivseid kontrollimeetmeid.  
Varjatud kohad, konstruktsioonilised taskud, liiga suured augud (suuremad 
kui 1,25 cm), mis viivad tühimikesse, toiduruumidesse ja sissetungivate 
tarindite (nt vaheseinu või tekke läbivate) torude või kanalite ümber 



olevatesse piludesse, tuleb sõltumata nende asukohast tõkestada 
rotitõrjevahenditega. Torusid ümbritsevat isolatsiooni, kui see ületab teatud 
paksust, nt 1.25 cm, tuleb kaitsta rottide poolt katkinärimise eest.  
Rotitõrjematerjalid peavad olema tugevad ja kahjustustele vastupidavad. 
Selliste materjalide hulka kuuluvad lehtmetall ja sobiva kõvaduse ja 
tugevusega metallisulamid, traatvõrk ja armeeritud kangas.  
Metallvõrk või lehtmetalltõkked peavad olema piisava tugevusega ja 
korrosioonikindlad. Nii näiteks peab alumiinium olema Brown & Sharp’i 
mõõtevahendi abil määratud paksusega ja seega suurema kui lehtmetalli 
käsitleva USA standardi järgi määratava paksusega, sest alumiinium pole nii 
tugev. Nii näiteks võib 16-kalibrilise alumiiniumi (Brown & Sharpe) 
asendada 18-kaliibrilise lehtmetalliga (USA standardi järgi). Traadi ja 
armeeritud kanga mõõtmisel kasutatakse ka Washburn & Moen’i kaliibreid.  
Teatud mitte-rotitõrjevahendid on rahuldavad rotikindlates piirkondades 
eeldusel, et üleminekukohad ja erinevad näritavad servad on kaetud 
plekiga. Puitu ja asbesti sisaldavad materjalid on vastuvõetavad näiteks 
sellistel tingimustel:  
• Puit peab olema kuiv või õhu käes kuivatatud ning ilma 
kooldumusteta, lõhedeta ja oksakohtadeta.  
• Anorgaanilise koostisega lehed ja paneelid peavad olema suhteliselt 
tugevad ja kõvad ning pindadega, mis on sujuvad ja mida rotid ei suuda läbi 
närida. Riigi tervishoiuametist saab hankida nimekirja aktsepteeritavate 
mitte-rotikindlate materjalide kohta. Kui kavatsetakse kasutada mõnda uut 
materjali, tuleb heakskiiduprotseduuri algatamiseks konsulteerida riikliku 
tervishoiuametiga.  
• Teatud komposiitmaterjalist lehed ja paneelid, mis ei vasta 
ülalesitatud punktides toodud nõuetele, võib muuta nõuetekohaseks 
metalliga lamineerimise või sobivate materjalidega ühelt poolt katmise teel. 
Kõik sellesse kategooriasse kuuluvad materjalid allutatakse tõenäoliselt 
tervisekaitseametiga kooskõlastamise kohustusele, et need saaks lisada 
aktsepteeritavate mitte-rotikindlate materjalide nimekirja.  
 
Liime, pahtleid, isoleerivaid plastmaterjale, pliid ja muid pehmeid materjale 
või materjale, mis võivad lahti murduda, ei soovitata kasutada 
rotitõrjematerjalidena väikeste avade sulgemiseks. Tugevad, kõvaks 
kivinevad materjalid, mida kasutatakse kaableid ümbritsevates avades 
paiknevates muhvides, võivad vajada laeva ülevaatusohvitseri heakskiitu. 
Kiudplaadid ja kuivkrohviplaadid pole tavaliselt aktsepteeritavad mitte-
rotikindlate materjalidena. Heakskiidu saamiseks tuleb konsulteerida 
asjakohase tervishoiuametiga.  
Mitte-rotikindlad katted ei pea olema rotikindlad, kui need asetatakse ühte 
tasapinda terasplaadiga või sellest kuni 2 cm kaugusele või kui need 
paigaldatakse ühte tasapinda isolatsiooni peal oleva rotikindla materjaliga. 
Katete puhul pole ülekattega liitekohad vajalikud.  



Efektiivsed mitte-rotikindlad kraed, mis paigutatakse laevast sobivale 
kaugusele ja mis on võimelised taluma tuuletoimet, tuleb paigaldada kõigile 
trossidele, mis ühendavad laeva sadamakaiga.  
2. Laevatrepid  
Laeva kapten peab määrama isiku, kes vastutab nakkuselevitajate tõrjumise 
programmi eest. Kui lahkutakse sadamast, kus rotid võivad olnud pardale 
tulnud kas otse dokist või lasti või laevavarude kaudu, tuleb laevas üles 
panna rotilõksud. Kui kõik lõksud on kahe päeva pärast endiselt tühjad, võib 
need eemaldada. Kui lõksudes on rotte, tuleb selle piirkonnas lõksud uuesti 
üles panna, kuni rohkem rotte kinni ei püüta. Laeva logiraamatusse tuleb 
lõksude ülespaneku kohad, ajad ja tulemused üles märkida ja koopia tuleb 
saata sadama tervishoiuinspektorile.  
3. Söödad  
Enamik rodentitsiidide võivad inimestele olla väga toksilised ja mürgised. 
Nende kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ja rangelt järgida nende 
kasutusjuhendeid. Nende vahendite pakendid tuleb tähistada sildiga 
“MÜRK” ja neid tuleb hoida eemal toidu valmistamise ja ladustamise 
piirkondadest; need ained peavad olema tähistatud teatud kindla värviga, et 
vältida nende kogemata kasutamist toidu valmistamisel. Tuleb veenduda, et 
söödad on õigesti paigaldatud, ja kontrollida, kas need on ära söödud.  
4. Kontrollimine  

Rotid jätavad maha väljaheiteid, närimiskahjustusi ja rasvaplekke, mis 
annavad nende levikust selge ülevaate. Laevade sage kontrollimine selliste 
tõendite avastamiseks annab teavet selle kohta, kas rotid on laevale 
pääsenud. Kontrollimine peab eelkõige keskenduma ruumidele, 
kus säilitatakse ja valmistatakse toitu ja kuhu kogutakse 
jäätmeid, samuti sadamas olles laeva laadungiruumile. Kõik 
rotitõrjevahendid tuleb hoida heas seisukorras ja neid tuleb regulaarselt 
kontrollida ja hooldada. Kahjurite rünnakutele tuleb reageerida koheselt ja 
nii, et see ei mõjutaks negatiivselt toidu ohutust või sobivust.  Keemiliste, 
füüsikaliste või bioloogiliste vahenditega töötlemist tuleb teostada nii, et see 
ei põhjustaks ohtu toidu ohutusele ja kõlblikkusele.  
5. Hügieen  

Rotid kujutavad endast suurt ohtu toidu ohutusele ja kõlblikkusele. Näriliste 
rünnakud võivad esineda seal, kus on näriliste sigimiskohad ja toiduvarud. 
Närilistele soodsa keskkonna loomist tuleb vältida heade hügieenivõtete 
rakendamise teel. Head sanitaartingimused, saabuvate materjalide 
kontrollimine ja tõhus jälgimine peab minimeerima näriliste rünnakute 
tõenäosuse ja niiviisi piirama närilistega seotud haiguste levikut.  
 
 



8  Nakkushaiguste tõrjumine ümbritsevas 
keskkonnas   
 
8.1 Taustteave  
Selles peatükis käsitletakse püsivalt nakkavate ainete käsitlemist laevade 
pardal.  
8.1.1  Terviseohud seoses püsivalt nakkavate ainetega laevade pardal  
Laevadel on olnud mitmeid selliste akuutsete gastrointestinaalsete haiguste 
puhanguid nagu näiteks noroviiruse poolt põhjustatud haigused (USA 
haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 2002) ja sellised akuutsed 
hingamisteede haigused nagu gripp (nt Brotherton jt, 2003), mida laevadel 
põhjustavad levivad nakkusained. Nii näiteks tuvastasid USA haiguste 
kontrolli ja vältimise keskused 2002. aastal 21 puhangut (mis sel juhul 
määratleti kui “tõenäolised noroviiruse nakkused, mis põhjustavad haigusi 
>3 protsendil laeval olevatest inimestest”) laevade pardal, mis saabusid USA 
sadamatesse (USA haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 2002). Levivate 
nakkusainete toimel tekkivad haigused tulenevad gastrointestinaalse 
süsteemi (seedetrakti, soolte, mao) nakkusest ja põhjustavad selliseid 
ägedaid sümptomeid nagu peapööritus, oksendamine ja kõhulahtisus. 
Võivad tekkida ka hingamisteede nakkused, mis põhjustavad selliseid 
sümptomeid nagu palavik, müalgia, nõrkus, kurguvalu, köha ja nohu. Ehkki 
need haigused on sageli  ennastpiiravad ja isegi asümptomaatilised, võivad 
eelkõige tundlikel inimestel esineda surmajuhtumid. Laevakeskkonna 
piiratud tingimustes võivad need haigused kiiresti levida ja nakatada suure 
osa laeval viibivatest inimestest. Samad haigused on väga levinud ka 
maismaal, mis muudab nakatunud inimeste laevale pääsemise vältimise 
raskeks.  
Selles peatükis käsitletakse nakkusaineid, millel on võime jääda õhus, vees, 
okses ja süljes pikaks ajaks ellu nii, et haigus võib kergesti kanduda ühelt 
inimeselt teisele ja põhjustada haiguspuhangu.  
Paljud nakkusained, sealhulgas mõned ainuraksed, bakterid ja viirused  
võivad levida ümbritseva keskkonna pindade ja isegi õhu kaudu. 
Tuvastatavaks ja oluliseks puhanguks laeva pardal peavad need ained olema 
väga nakkavad ja võimelised kiiresti teostada oma inkubatsiooni ja seejärel 
paljunema nende uuel nakatunud retsipiendil. Seetõttu on keskkonnaliselt 
püsivateks aineteks, mis põhjustavad laevadel AGI ja ARI puhanguid 
tavaliselt viirused. Meie teadmised nendest viirustest ja nende 
taksonoomiast areneb kiiresti edasi. Laevadel esinevad ohutegurid ja 
rakendatavad meetmed on siiski valdavalt samad sõltumata nakkusaine 
taksonoomilisest klassifikatsioonist.  
Nakatunud inimene võib näiteks väljastada nakkusaineid oma väljaheidete 
või oksega. Pärast altpoolt pühkimist, mähkme vahetamist või puhastamist 
võivad nakatunud isik või tema hooldaja kanda selle materjali edasi oma 



kätega (kui need just pole äsja pestud), jättes nakkusainet pindadele või 
toitu või vette, mida nad laeval puudutavad. Kui mõni muu inimene 
puudutab neid pindu või tarbib toitu või vett, võib ta korjata üles 
nakkusaine, mida ta võib seejärel alla neelata, kui ta paneb näpud suhu, või 
nakatuda nakatatud toidu või vee tarbimise teel.  
Nakkusained võivad levida ka õhu kaudu, näiteks köhimisel ja aevastamisel, 
mis toob kaasa patogeenide väljastamise hingamistraktist.  
Needa ained võivad levida ka vee ja toidu kaudu. Seda käsitletakse vastavalt 
peatükkides 2 ja 3, kusjuures peatähelepanu pööratakse Legionella spp.’ga 
seotud ohtudele.  
Selles peatükis käsitletakse patogeenide kahte tüüpi. Need nakkusained 
võivad põhjustada AGI-d, mis levib tavaliselt ümbritseva keskkonna 
pindade, näiteks uksekäepidemete kaudu. ARI-t põhjustavad nakkusained 
levivad tüüpilisemalt õhu kaudu.  
Akuutsed gastrointestinaalsed haigused  
AGI-t põhjustavad persistentsed nakkusained on tüüpiliselt viirused 
perekondadest Calicivirus, Astrovirus ja Reovirus. Need viirused 
seostatakse tavaliselt Calicivirus’e perekonnaga, sealhulgas liigiga, mida 
kõige sagedamini seostatakse haiguspuhangutega laevadel: Norovirus (mida 
tuntakse ka Norwalki-laadse viirusena ja väikese ümmarguse struktuuriga 
viirusena).  
Sarnasuse tõttu sümptomite ja tõrjemeetmete vahel ning selleks, et 
illustreerida pardal mõjuvaid ohutegureid ja kontrollimeetmeid, loetakse 
noroviirust AGI tüüpiliseks põhjustajaks ja gripiviirusi ARI tüüpilisteks 
põhjustajaiks. Tavaliselt on noroviirus nende kahe viirusetüübi hulgas 
nakkavaim, resistentseim desinfitseerimise suhtes ja raskeim tõrjuda ning 
just sellele viirusele keskendutakse selles peatükis. Enamasti aitavad pardal 
noroviiruse levikut piiravad tõrjevahendid vähendada ka muude, vähem 
vastupidavate patogeenide levikut persistentsete nakkusainete hulgas.  
Noroviirust loetakse täiskasvanute gastroenteriidi puhangute peamiseks 
põhjuseks kogu maailmas ja see loetakse olevat gastroenteriidi põhjuste 
hulgas rotaviiruse järel teisel kohal. Diagnostika ja jälgimise hiljutised 
täiustused avalikustavad tõenäoliselt täiendavaid haiguspuhanguid laevade 
pardal. Rahvusvaheliste reisijate tõenäolist rolli nakkuselevitajatena 
tõendavad ühised jooned maailma eri kohtades esinenud haiguspuhangute 
vahel (White jt, 2002).  
Noroviirus võib edasi kanduda väljaheidetava oksega kaasneva 
piserdamisega ja seega õhu kaudu (Marks jt, 2000), aga ka nakatunud okse 
ja fekaalide allaneelamise teel (nii otse kui ka mingi pinna kaudu). 
Ümbritseva keskkonna pinnad võivad lihtsasti saastuda ja jääda mõneks 
ajaks saastunuks (Cheesbrough jt., 2000).  
Haiguspuhang võib kiiresti levida üle kogu laeva, sest noroviiruse 
inkubatsiooniperiood on 12–48 tundi, ja haigestujate osakaal mõjustatud 
isikute hulgast võib olla kõrge (sageli üle 50%) kõigis vanuserühmades 
(USA haiguste kontrolli ja vältimise keskused, 2002). Sümptomid algavad 



sageli oksendamise ja/või kõhulahtisusega. Võib esineda palavik, lihasevalu, 
kõhukrambid ja halb enesetunne. Paranemine järgneb enamikel juhtudel 
12–60 tunni möödudes ning rasket haigestumist või surmajuhtumeid esineb 
harva – eelkõige, kui rakendatakse suu kaudu rehüdreerimisel põhinevat 
ravi.  
Kuna nakkusained on persistentsed, võivad haiguspuhangud jätkuda ja 
tabada reisijaid ja meeskonnaliikmeid järgmistel reisidel. Reisijate suured 
hulgad tulevad laevale regulaarselt ja seetõttu omab suurt tähtsust laeva 
hügieeniliseks muutmine pärast haiguspuhangut.  
Noroviiruste levimiskiiruseks on täheldatud 106 viriooni fekaalide grammi 
kohta ja see kiirus langeb umbes 50% juhtudel umbes 1000 virioonini 
fekaalide grammi kohta kolm nädalat pärast sümptomite lakkamist ning 
jääb tuvastatavaks kuni seitsmeks nädalaks pärast nakkuse tipphetke (Tu jt, 
2008). Seetõttu võivad isegi pärast laevade desinfitseerimist esineda 
nakkussillad nakatunud isikute vaheliste levilate kaudu. Sellise pikaajalise 
levitamisperioodi teiseks tähtsaks ilminguks (arvestades, et see on sageli 
asümptomaatiline) on see, et mõned reisijad ja meeskonnaliikmed võivad 
need persistentsed nakkuselevitajad pardale tuua sõltumata sellest, mida 
meeskond ette võtab. Tuleb oletada, et pardal on tuvastamata nakatunud 
isikuid isegi siis, kui pole olnud tuvastatavaid haiguspuhanguid, ja 
nakkuskontrolli tuleb teostada pidevalt ja mitte ainult pärast 
haiguspuhangu avastamist.  
Akuutsed hingamisteede haigused  
ARI-t põhjustavate nakkusainete hulka kuuluvad tüüpiliselt viirused, mis 
kuuluvad perekondadesse Rhinovirus, Adenovirus, gripiviirus ja 
Coronavirus. Neid viirusi seostatakse tavaliselt selliste sümptomitega nagu 
köha ja nohu ning mõned, näiteks palavik, põhjustavad tõsisemaid 
sümptomeid, mis suurendavad surmajuhtumite tõenäosust. Gripiviirused 
põhjustavad tavaliselt kõige tõsisemaid sümptomeid haiguspuhangute kõige 
sagedamini identifitseeritud põhjuste hulgas. Gripiviirused (Brotherton jt, 
2003) on laevadel levinuks ja tavaliseks probleemiks, sest seal on nende 
levikut raske tõkestada isegi siis, kui inimestest on osa vaktsineeritud 
(Brotherton jt, 2003).  
Tõsine akuutne hingamisteede sündroom (SARS) (WHO, 2004) on loetud 
haiguseks, mis võib reisijate hulgas levida. Sellel haigusel, mida põhjustavad 
koroonaviirused, on sümptomid, mis on tüüpiliselt erinevad ülalpool 
kirjeldatud gastrointestinaalsetest viirustest ja mida seostatakse 
hingamistrakti nakkusega ja gripilaadsete sümptomitega. Ehkki sümptomid 
näevad esialgu välja nagu gripil, võivad tüsistustena tekkida raske 
kopsupõletik ja hingamissüsteemi ülesütlemine, mis võib olla surmav. SARS-
i inimeselt inimesele leviku ohud tunduvad olevat väiksemad, kui sama 
tüüpi kontrollimeetmeid rakendatakse noroviiruse, gripiviiruse ja sarnaste 
nakkusainete puhul.  
Vastavalt IHR 2005 artiklile 37 võidakse sadamasse sisenevaid laevu 
kohustada tervishoiuasutusi teavitama tervishoiu olukorrast reisi ajal laeva 



pardal ning reisijate ja meeskonnaliikmete tervislikust olukorrast. Sel 
eesmärgil peab laeva kapten täitma laeva tervisedeklaratsiooni ja laskma 
selle laevaarstil (kui on ametis) alla kirjutada. Sadamasse saabudes 
esitatakse deklaratsioon sadama tervishoiuametnikele.  
8.2 Juhised  
Selles osas esitatakse kasutajale suunatud informatsioon ja juhised, mis 
määravad ära kohustused ja esitavad näited riske kontrolli alla võtvate 
meetmete kohta. See osa sisaldab kolme spetsiaalset juhist (olukorra kohta, 
mille poole püüelda ja mille säilitamist taotleda), mille kõigi juures on 
esitatud indikaatorid (näitajad juhiste järgimise kontrollimiseks) ja 
juhendavad märkused (nõuanded juhiste ja näitajate praktiliseks 
järgimiseks, tuues välja kõige tähtsamad aspektid, millega tuleb tegevuse 
prioriteetide kehtestamisel arvestada).  
Levivatest nakkusainetest pärit nakkuse riskitegurite hulka kuuluvad 
tavaliselt sellised, mis hõlmavad nakatunud inimeste lähedal viibimist 
(põhinedes väljaandel de Wit, Koopmans & van Duynhoven, 2003), 
sealhulgas järgmised tegurid:  
• teise nakatunud isiku esinemine samas peres või rühmas;  
• nakatunud isikuga kokkupuutumine;  
• halb hügieen toidu ja vee käsitlemisel;  
• kokkupuude nii fekaalide kui oksega, mis tundub olevat võrdselt 
tähtis;  
• nakatunud isikule lähedal viibimine ning köhimine või aevastamine.  
 
Kokkupuude muude nakatunud isikutega kokkupuute tähtsus suureneb, kui 
nakatunud isik on väikelaps.  
Laevad kujutavad endast mitmel põhjusel ulatuslike haiguspuhangute 
suhtes kõrgendatud ohuga kohti. Mitmeid haiguspuhanguid maismaal on 
seostatud olukorraga, näiteks pidudel, restoranides, koolides ja 
magamisruumides, kus mitu inimest viibivad nakatanud isikutele pika ajal 
jooksul väga lähedal. Kõik need kõrgendatud ohuga olukorrad esinevad ka 
laevadel. Kajutites elavad inimesed tavaliselt üksteisele ja sageli ka lastele, 
kellest muidu ollakse rohkem eraldatud, väga lähedal.  
Selle juhendi eelmistes peatükkides rõhutatakse nakkusallikate vältimist 
eelkõige muid tõrjestrateegiaid rakendades. Persistentsed nakkusained on 
elanikkonna hulgas siiski tüüpiliselt niivõrd levinud ja esinevad sageli ilma 
nähtavate sümptomiteta, et pole reaalne vältida nakatunud isikute pardale 
tulekut. Persistentsete nakkusainete kontrollimisstrateegia fookus peab 
olema kõigi mõistlike ettevaatusabinõude rakendamisel, et vältida alati 
edasikandumist. Tööoletuseks peab olema see, et inimesed on nakatunud. 
Tasub siiski märkida, et sümptomaatilised isikud on tüüpiliselt palju 
rohkem nakkavad kui asümptomaatilised isikud, ja et tasub selliste isikute 
suhtes rakendada erilisi ettevaatusabinõusid, püüdes minimeerida 



võimalust, et patsiendid nakataksid pardal teisi inimesi. Ulatuslikud 
haiguspuhangud võivad tekkida, kui pardal kontrollitakse võimalikke 
nakkusteid ebapiisavalt.  
Ei tohi usaldada ainult mõnda ühte tõrjestrateegiat, vaid tuleb aktiivselt 
hallata mitut tõket.  
8.2.1 Juhend 8.1: Edasikandmise marsruudid  
 

Juhend 8.1 – Nakkuste edasikandumise teed laeva pardal 
tuleb minimeerida.  
 
Juhendi 8.1 näitajad  
1. Pardal tuleb soodustada häid isikliku hügieeni võtteid ning 
meeskonnaliikmetelt ja personalilt nõuda nende järgimist.  
2. Pardal tuleb hoida head toidu- ja veehügieeni.  
3. Pardal tuleb puhastamise ja jäätmekäitluse osas rakendada rangeid 
hügieenivõtteid.  
 
Juhised juhendi 8.1 kohta  
1. Isiklik hügieen  

Pardal hea isikliku hügieeni järgimine võib oluliselt vähendada 
persistentsete nakkusainete levikut. Soodustatavate tegevuste näidete hulka 
kuuluvad:  
• piisavate ja käepäraste kätepesu- ja sanitaarrajatiste ettenägemine 
söögiruumides, tualettides, lapsehooldusruumides, tervishoiuruumides ja 
vastuvõtupunktides ning nende kohtade hoidmine hästi nähtavana, 
sealhulgas siltide abil;  
• kokkupuutevabade kätepesu-, kuivatus- ja sanitaarseadmete (nt 
kraanide ning seebi- ja hügieenivahendite doseerimissüsteemide, mis ei 
nõua kasutamiseks kokkupuudet kätega);  
• pesemata näppude suhu või suu juurde paneku vältimine;  
• esemete suu juurde paneku vältimine, kui inimesed on neid 
esemeid puudutanud;  
• õige kätepesu ja hügieeni kohta juhiste esitamine  
• köhimisel ja aevastamisel nina ja suu kinnikatmine salvrätiga, mis 
visatakse seejärel ära  
 
2. Toidu- ja veehügieen  

Pardal hea isikliku hügieeni soodustamine ja järgimine võib oluliselt 
vähendada persistentsete nakkusainete levikut. Soodustatavate tegevuste 
näidete hulka kuuluvad:  
• range hügieeni järgmine toidu ja vee käsitsemisel nii nagu seda on 
käsitletud selle juhendi peatükkides 2 ja 3;  



• nakkusainete edasikandumise minimeerimiseks 
iseteenindussisseseadete projekteerimine, nende sisseseadete kasutamise 
range jälgimine ning lastel nende seadmete kasutamise keelamine; 
suuremate haiguspuhangute ajal tuleb kaaluda iseteenindus-
toitlustussisseseadete sulgemist;  
 
 

• muude inimestega kaudse kokkupuutumise, näiteks jooginõude ja 
söögiriistade ühise kasutamise vajaduse piiramine;  
• Eraldi serveerimisnõude ettenägemine, kui lauanõusid tuleb jagada, 
vältimaks seda, et inimesed võtavad endale toitu käega või kasutavad 
söögiriistu, mida nad on pannud suhu;  
• tuleb näha ette söögiriistad ja asjakohased istumisvõimalused, et 
minimeerida toidu käsitsemise vajadust söömise ajal; tuleb serveerida seda 
tüüpi ja niiviisi pakendatud toitu, mille käsitsemise vajadus on söömise ajal 
minimaalne;  
• kui toidu käsitsemine on söömise ajal vältimatu, tuleb koos toiduga 
välja jagada hügieenivahendid käte puhastamiseks.   
 
3. Üldised head hügieenivõtted  

Heade hügieenivõtete rakendamine aitab vähendada persistentsete 
nakkusainete levikut laevadel. Soodustatavate tegevuste näidete hulka 
kuuluvad:  
• esemete puhastamine ja hügieeniliseks muutmine nii reiside 
vahepeal kui reiside ajal; puhastatavate kohtade hulka peavad kuuluma kõik 
ümbritseva keskkonna pinnad, mida nakatunud isikud võivad puudutada ja 
mis võivad põhjustada nakkuse kaudset ülekandumist muudele isikutele 
(WC-poti nupud ja kraanikäepidemed; söögi- ja jooginõud; 
uksekäepidemed; kaugjuhtimisseadised; valgustite, raadiote ja 
õhukonditsioneerimisseadmete lülitid; toolid, lauapinnad ja laualinad ning 
vaibad);  
• tõhusa ventilatsiooni tagamine;  
• pindade ehitamine mitteimavatest materjalidest, mida on lihtne 
puhastada ja hügieenilisena hoida;  
• eraldi piirkondade ettenägemine lastele ja täiskasvanutele, et 
vähendada ristnakkuse ohtu;  
• aluspesu või käterättide kasutamise nõudmine saunades ja muudes 
kohtades, kus muidu võib viibida riieteta;  
• kui laevadel esinevad mis tahes fekaalide või oksega seotud 
heitmed, tuleb need kiiresti ära koristada ja vastavad kohad desinfitseerida.  
 
8.2.2 Juhend 8.2: Õhu kvaliteet  
 



Juhend 8.2 – Õhu kaudu levivate haiguste tõkestamiseks tuleb 
tagada õhu hea kvaliteet. 
 
Juhendi 8.2 näitajad  
1. Õhu kaudu levivate haiguste tõkestamiseks tuleb tagada õhu hea 
kvaliteet.  
Juhised juhendi 8.2 kohta  
Pardal õhu kvaliteedi tagamiseks on tähtis hoida üleval õhuringlus ja õhk 
võimalikult puhas ohtlikest ainetest.  Õhu sisselaskeavad tuleb hoida puhtad 
ja heas töökorras. Kõik filtrid tuleb hoida hügieenilises seisukorras.. 
Mitmekordselt kasutatavaid (statsionaarseid) filtreid tuleb puhastada tootja 
poolt soovitatud viisil – tavaliselt kord kuus. Ühekordselt kasutatavad filtrid 
tuleb välja vahetada vastavalt filtritootja andmetele – tavaliselt kord kolme 
kuu jooksul.  
Õhukonditsioneerimist kasutavad ruumid tuleb hoida puhtad. Bioloogiliste 
või keemiliste ohtude vältimiseks ei tohi nendesse ruumidesse koguda ega 
nendes hoida esemeid, kemikaale, tooteid ja nõusid. Konditsioneeritud 
õhuga ruumides ei tohi esineda kondensatsiooni- ja jahutusvedelike lekkeid. 
Õhukonditsioneerimissüsteemis tohib puhastus- ja 
desinfitseerimistoiminguid teostada ainult spetsiaalsete kemikaalidega, mis 
on teatud kindlale süsteemile ette nähtud (mittetoksilised, biolagunduvad 
jne). Laevaoperaatorid peavad jälgima ja registreerima 
õhukondtsioneerimissüsteemide puhastus- ja hooldusprotseduure.  
 
8.2.3 Juhend 8.3: Juhtumid ja haiguspuhangud  
 

Juhend 8.3 — Juhtumitele ja haiguspuhangutele tuleb 
tõhusalt reageerida.  
 
Juhendi 8.3 näitajad  
1. Haiguse edasise leviku minimeerimiseks peavad vastavate 
sümptomitega isikute ravimiseks olemas olema protseduurid, seadmed ja 
ruumid.  
2. Protseduurid, seadmed ja ruumid on vajalikud selleks, et reageerida 
haiguspuhangutele laiendatud tõrjemeetmete abil.  
 
Juhised juhendi 8.3 kohta  
1. Sümptomitega isikute ravimine  

See juhend on oma olemuselt hügieeniküsimusi käsitlev juhend. Järgige 
WHO Laevade rahvusvahelist meditsiinijuhendit (WHO, 2007) ja kasutage 
inimeste igal konkreetsel juhul aitamiseks ära lähimas sadamas pakutavat 
arstiabi.  
Sihtotstarbeliste ja täiendavate tõrjemeetmete rakendamine vastavate 
sümptomitega inimeste suhtes on õigustatud, kui need inimesed on 



tõenäoliselt väga nakkavad. Protseduuride hulka kuuluvate toimingute 
näideteks on:  
• süsteemide kasutuselevõtmine, mis võimaldavad 
haigussümptomite võimalikult varast avastamist;  
• vastavate sümptomitega isikutele soovitamine, või nendelt isegi 
nõudmine, et nad minimeeriksid oma kokkupuudet muude inimestega;  
 
 

• vastavate sümptomitega isikutele ettepaneku tegemine, et nad 
üldse ei tuleks laeva pardale;  
• sobivate maskide ja kinnaste kandmine, kui puututakse kokku 
vastavate sümptomitega isikutega;  
• patsientidele nõu andmine selle kohta, kuidas nad peaksid 
minimeerima oma nakkuse levitamise ohtu, kui neid pole võimalik 
isoleerida: muude inimestega otsese kokkupuutumise piiramine isegi 
tervitamise ajal (nt käe surumine ja suudlemine); maksimaalselt kajutis 
viibimine, et minimeerida kokkupuudet teiste inimestega ja mitte osalemine 
toidukäsitsemistoimingutes ja muudes toimingutes, mis võivad kergesti 
tuua kaasa nakkuse edasikandmise;  
• nakatunud isikutega kokkupuutunud meeskonnaliikmete 
vaktsineerimine, kui see on otstarbekas;  
• viirusevastase ravi kasutamine, kui see on kättesaadav, et 
vähendada nakkus- ja levimisohtu.  
 
2. Reageerimine haiguspuhangutele  

Aktiivsed reageerimised haiguspuhangutele peavad vähendama nende 
raskusastet ja lühendama nende kestust, et vältida tulevasi reisijaid 
mõjutavaid puhanguid. Protseduuride hulka kuuluvate toimingute 
näideteks on:  
• haiguspuhangu allika väljaselgitamise püüdmine. Kui 
haiguspuhangu iseloom viitab punktallikale, tuleb vastavad 
kontrollimeetmed üle kontrollida ja rangelt ellu viia; tuleb teostada 
epidemioloogilisi uuringuid, et määratleda või välistada toidu- või 
veeallikaid. Kui laevadel on esinenud toiduga või õhu kaudu levivaid 
haiguspuhanguid, tuleb kontrollida ja jälgida köögihügieeni võtteid ja vee 
ohutut käsitlemist;  
• vastavate sümptomitega patsientidele või meekonnaliikmetele 
kajutisse jäämise soovitamine. Viiruste väljastamine ja väljahingamine võib 
alata kohe pärast sümptomite algamist ja need võivad jätkuda kuni mitu 
nädalat, ehkki maksimaalne levik toimub tüüpiliselt 24–72 tundi pärast 
sümptomite algust. isolatsiooni asjakohane kestus peab põhinema 
meditsiinilisel teabel sõltuvalt haiguse tõenäolisest põhjusest;   



• koristajatelt tuleb nõuda, et nad peseksid käsi pärast nakatunud 
reisijate või meeskonnaliikmetega kokkupuutumist, enne toidu või jookide 
käsitsemist ning pärast nakkusohuga piirkonnast või kajutist väljumist;  
• meeskonnaliikmetelt ja patsientide hooldajatelt sobivate maskide 
kandmise nõudmine aitab kaitsta isikuid, kes puutuvad kokku nakatunud 
inimestega;  
• okse ja fekaalidega saastatud piirkondade kiire puhastamine ja 
desinfitseerimine. Koristajad peavad kandma kindaid ja põllesid. Ka siis, kui 
on tõendeid nakkuse õhu kaudu edasikandumisest, pole maskide kandmine 
tavaliselt oluline – välja arvatud juhul, kui kardetakse pritse- või 
piisknakkust.  
 
• võimalusel pardale tulevate ja pardalt lahkuvate reisijate eraldamine. Kui 
pardal on esinenud haiguspuhang, tuleb uute reisijate pardalelaskmisega 
viivitada nii kaua, kuni laev on põhjalikult puhastatud ja desinfitseeritud. 
Isolatsiooni asjakohane kestus peab põhinema spetsiifilisel meditsiinilisel 
teabel sõltuvalt haiguse konkreetsest põhjusest.  
Pikemaajalised haiguspuhangud laeval annavad märku sellest, et mõned 
nakkusained, näiteks noroviirus on laevakeskkonnas kanda kinnitanud. 
Haiguspuhangu ajal ja pärast seda tuleb järgida kõikehõlmavat ja 
reageerimisvõimelist puhastamis- ja desinfitseerimisprogrammi.  
Erilist tähelepanu tuleb pöörata sageli puudutavate esemete, näiteks 
kraanide, uksekäepidemete, tualettruumide ja dušinurgarööbaste 
puhastamisele. AGI-d põhjustavate nakkusainete puhul peab terminali 
puhastusprotsessi ajastus olema selline, et puhastamine toimub vähemalt 
72 tundi pärast viimase juhtumi lahenemist. See võtab arvesse maksimaalse 
nakkusega perioodi (48 tundi) pluss tüüpilist inkubatsiooniperioodi (24 
tundi) äsja nakatunud isikute puhul. Nakatunud piirkondi tuleb puhastada 
ja desinfitseerida.  
Saastunud linad ja voodikardinad tuleb ettevaatlikult panna pesukottidesse 
(näiteks lahustuvatesse alginaatkiududest kottidesse värvuskoodiga 
tähistatud väliskotiga) vastavalt nakatunud linade käsitsemise juhendile 
ilma täiendavat piisknakkust põhjustamata. Saastunud padjad tuleb pessu 
anda koos nakatunud linadega – välja arvatud juhul, kui padjad on kaetud 
mitteläbilaskva kattega. Sel juhul tuleb padjad desinfitseerida.  
Vaipu ja pehmeid viimistlusmaterjale on eriti raske desinfitseerida. 
Hüpokloritit ei soovitata tavaliselt kasutada, sest selle puhul on vajalik 
pikemaajaline kokkupuude ja paljud desinfitseerimist nõudvad esemed pole 
pleekimiskindlad. Vaipu ja pehmeid viimistlusmaterjale soovitatakse 
puhastada auruga eeldusel, et nad on kuumuskindlad (mõned vaipadel 
luuakse “nake” põrandaga soojustundlike materjalide kaudu). Seda tuleb 
siiski teha põhjalikult, sest desinfitseerimise saavutamiseks on vajalik 
temperatuur vähemalt 60 °C ja praktikas on katsed näidanud, et vaipade 
auruga puhastamisel selliseid kõrgeid temperatuure sageli ei saavutata. 



Vaipade ja poleeritud põrandate tolmuimejaga puhastamisel võib tekkida 
viiruste ringlus ja seda puhastusmeetodit ei soovitata.  
Saastunud kõvu pindu tuleb ühekordselt kasutatava lapiga pesta 
puhastusaine ja sooja vee abil ning seejärel desinfitseerida sobiva 
desinfitseeriva lahusega. Ühekordselt kasutatavad lapid tuleb ohutult 
kõrvaldada nii, et see ei saastaks muid inimesi. Mitmekordselt kasutatavad 
mopiharjad ja puhastuslapid tuleb saastunud linadega analoogsel viisil saata 
pessu, milles kasutatakse kuuma vett.  
 
 



Lisa  
Näited laeva veevarustussüsteemi ohtudest, tõrjemeetoditest, 
jälgimisprotseduuridest ja korrigeerivatest meetmetest 
 
Veeallikas 

Oht / ohtlik 
sündmus 

Tõrjemeede Jälgimisprotsed
uurid 

Korrigeeriv meede 

Saastunud 
veeallikas 

Veeallika kvaliteedi 
perioodiline 
kontrollimine 

Hägususe ja 
mikrobioloogiliste 
näitajate 
jälgimine 

Filtreerimine ja 
desinfitseerimine või 
alternatiivse allika 
kasutamine 

Defektsed filtrid Perioodiline 
kontrollimine ja 
hooldus 
Regulaarne 
vastuvoolupesu ja 
filtrite puhastamine 

Filtri jõudluse 
jälgimine 
hägususe alusel 

Defektsete filtrite 
parandamine või 
asendamine 

Saastunud 
voolikud 

Regulaarne 
puhastamine ja 
desinfitseerimine 
Regulaarne remont 
ja hooldus 
Õige ladustamine 
ja siltidega 
tähistamine 

Perioodilised 
ülevaatused 

Remont ja vahetamine 
Puhastamine ja 
desinfitseerimine 

Saastunud 
hüdrandid 

Regulaarne 
puhastamine ja 
desinfitseerimine 
Regulaarne remont 
ja hooldus 

Perioodilised 
ülevaatused 

Remont ja vahetamine 
Puhastamine ja 
desinfitseerimine 

Ristühendused 
mitte-joogiveega 
punkerdamise ajal 

Õige 
projektlahendus ja 
nõuetekohane 
torustik 
Õige siltidega 
tähistamine 
Ühenduste 
vältimine mitte-
joogiveega 

Perioodilised 
ülevaatused 

Uue torustiku 
paigaldamine Süsteemi 
osaline isoleerimine 
Uuesti kloorimine, 
loputamine 

Punkerdamisel 
kasutatakse 
defektseid 
tagasivooluklappe 

Ei tohi olla defekte, 
mis võimaldavad 
saastunud vee 
sissepääsu 

Perioodiline 
kontrollimine, 
remont ja 
hooldus 

Remont või 
väljavahetamine 

 



Ladustamine 

Oht / ohtlik 
sündmus 

Tõrjemeede Jälgimisprotsed
uurid 

Korrigeeriv meede 

Hoiupaakide 
põhjas on setted 

Perioodiline 
puhastamine (nt iga 
6 kuu järel) 

Perioodilised 
ülevaatused, 
dokumenteerimin
e 

Hoiupaakide 
puhastamise 
protseduur 

Ülevoolu või 
ventilatsioonitoru 
ees oleva 
traatvõrgu 
kahjustused 

Perioodiline 
ülevaatus, remont ja 
hooldus 

Perioodilised 
sanitaarülevaatus
ed 

Vahetamine või 
remontimine 

Ristühendused 
joogivee hoiupaagi 
ja mitte-joogivee 
hoiupaagi või toru 
vahel 

Ristühenduste 
vältimise programm 

Perioodiline 
kontrollimine, 
remont ja hooldus 

Remont või 
väljavahetamine 

Defektid joogivee 
hoiupaakides 

Perioodilised 
sanitaarülevaatused 

Perioodiline 
kontrollimine, 
remont ja hooldus 

Remont või 
väljavahetamine 

 
Jaotussüsteem 

Oht / ohtlik 
sündmus 

Tõrjemeede Jälgimisprotse
duurid 

Korrigeeriv meede 

Ristühendused 
mitte-joogiveega 

Ristühenduste 
vältimine 
Ülevaatuse, remondi 
ja hoolduse 
protseduurid 
Torude ja paakide 
õige 
identifitseerimine 

Perioodilised 
ülevaatused 

Ristühenduste 
likvideerimine 

Defektsed torud, 
lekked 

Ülevaatuse, remondi 
ja hoolduse 
protseduurid 

Perioodilised 
ülevaatused 

Torude remontimine 

Defektsed 
tagasilöögiklapid 
jaotussüsteemi 
väljalasetel 

Ei tohi olla defekte, 
mis võimaldavad 
saastunud vee 
sissepääsu 

Perioodilised 
ülevaatused 
Tagasilöögiklap
pide 
katsetamine 

Remont või 
väljavahetamine 

 



Jaotussüsteem (järg) 

Oht / ohtlik 
sündmus 

Tõrjemeede Jälgimisprotsed
uurid 

Korrigeeriv meede 

Saastamine 
paakide ja torude 
remondi ja 
hoolduse ajal 

Ei tohi olla defekte, 
mis võimaldavad 
saastuse pääsemist 
joogiveepaakidesse 
või -torudesse 
Hügieenilise remondi 
ja hoolduse 
protseduurid 

Töö ülevaatamine 
Veeproovide 
võtmine 
(mikrobioloogiline 
analüüs) 

Personaali väljaõpe 
Kirjalikud 
protseduurid 
Pragude ja 
liitekohtade 
desinfitseerimine 

 Puhastamise ja 
desinfitseerimise 
protseduurid 

  

Lekkivad torud või 
paagid 

Lekete ärahoidmine Perioodilised 
ülevaatused 

Remontimine 

 Süsteemi hooldus ja 
uuendamine 

Rõhu ja voolu 
jälgimine  

Mürgised ained 
torumaterjalides 

Mürgiseid aineid ei 
tohi kasutada 
Torumaterjalide 
tehnilised andmed 

Torude ja 
materjalide 
tehniliste andmete 
kontrollimine 

Torude 
väljavahetamine, kui 
nende tehnilised 
andmed ei vasta 
nõuetele 

  Tehniliste 
andmete 
kontrollimine 
sertifikaatide järgi 

 

Desinfitseerimisain
e ebapiisav 
jääkkontsentratsio
on 

Hoidke 
edasikasvamise 
vältimiseks piisavat 
jääkkontsentratsiooni 
(nt hoides vaba kloori 
jääki üle 0,2 mg/l) 

Jääkkontsentratsi
ooni, pH-arvu ja 
temperatuuri 
reaalajas 
jälgimine 
Perioodiline 
proovivõtt 

Põhjuste 
väljaselgitamine ja 
kõrvaldamine 

 
 
 



Sõnastik 

 
Aktsepteeritav 
mitte-rotikindel 
materjal 

Materjal, mille pind on rottide närimisele vastupidav, kui katmata 
servad on kaetud plekiga, kuid millest rotid võivad läbi tungida, 
kui närimisservad pole kaitstud. 

Juurdepääsetav Saab avada puhastamise ja ülevaatuse jaoks selliseid lihtsaid 
tööriistu, nagu kruvikeerajat, näpitsaid või harkvõtit kasutades. 

Õhupilu Takistusteta vertikaalkaugus läbi vaba atmosfääri paaki veega 
varustava mis tahes toru või kraani, toruarmatuuri või muu 
seadise ning mahuti või vastuvõtuarmatuuri üleujutustaseme 
serva vahel. Õhupilu laius peab võrduma vähemalt toitetoru või 
kraani kahekordse läbimõõduga või olema vähemalt 2,5 cm. 

Tagasivool Vee või muude vedelike, segude või ainete voolamine 
joogiveevarustuse jaotustorudesse mis tahes allikast või 
allikatest, mis ei ole joogiveeallikad. Tagasivoolu üheks liigiks 
on tagasilöök. 

Tagasilöögiklapp Tagasivoolu vältiv heakskiidetud toruarmatuur, mida tuleb 
kasutada joogivee jaotustorustikes, kui on olemas otsene või 
potentsiaalne ühendus joogivee jaotussüsteemi ja muude 
vedelike, segude või ainetega mis tahes allikast, mis pole 
joogiveeallikas. Mõned seadmed on ette nähtud kasutamiseks 
vee pideva survega ja mõned on survestamata tüüpi. 

Korrosioonikindel Võimeline taluma korrosioonikahjustusi nii, et pind säilitab oma 
esialgsed pinnaomadused isegi siis, kui ettenähtud 
kasutuskeskkond mõjub pikemat aega. 

Ümardus Nõgus pind, profiil või mõni muu konstruktsioonielement, mis 
kõrvaldab tavalised 90-kraadised või väiksemad nurgad, et 
vältida mustuse ja prahi kogunemist ja võimaldada puhastamist. 

Meeskond Transpordivahendi pardal viibivad isikud, kes pole reisijad. 
Ristühendus Mis tahes tegelik või potentsiaalne ühendus või 

konstruktsioonilahendus avaliku või tarbe-joogiveesüsteemi ja 
mis tahes muu süsteemi vahel, mille kaudu on 
joogiveesüsteemi mis tahes ossa võimalik sisse tungida 
kasutatud veel, tööstusvedelikel, gaasil või mingitel muudel 
ainetel, mis pole joogivesi, millega süsteemi varustatakse. 
Ristühendusteks loetakse möödaviiguseadised, vahekutega 
ühendused, eemaldatavad sektsioonid, pöörd- või 
ümberlülitusseadised ja muud ajutised või alalised seadised, 
mis võivad võimaldada tagasivoolu. 

Tekivalamu Tekki süvistatud valamu, mida tavaliselt kasutatakse 
kallutatavate pottide ja pannide juures. 



 
Lihtsasti 
puhastatav 

Valmistatud sellisest materjalist ja viimistletud ja konstrueeritud 
nii, et võimaldab normaalsete puhastusmeetodite ja materjalide 
abil lihtsat ja põhjalikku puhastamist. 

Katteplekid Nurkade, üleminekute ja muude lahtiste servade varjed või 
katted aktsepteeritava rotikindla materjaliga rotikindlates 
piirkondades. Katteriba peab olema rotikindlast materjalist ja 
piisava laiusega, katma piisavalt närimisservi ja olema piisavalt 
ja tugevasti kinnitatud. 

Põrandavalamu Vt mõistet Tekivalamu 
Toiduga 
kokkupuutuvad 
pinnad 

Seadmete ja nõude pinnad, millega tavaliselt puutub kokku toit, 
ning pinnad, millelt toit võib ära voolata, tilkuda või tagasi 
pritsida pindadele, mis puutuvad tavaliselt kokku toiduga; 
nende pindade hulka kuuluvad jäätisemasinate piirkonnad 
mööda jäärenni kuni jääsalvedeni. (Vt ka mõistet Toiduga 
mittekokkupuutuvad pinnad) 

Toidukäsitsemispiir
konnad 

Mis tahes piirkond, kus säilitatakse, töödeldakse, valmistatakse 
või serveeritakse toite. 

Toiduvalmistuspiirk
onnad 

Mis tahes piirkond, kus töödeldakse ja valmistatakse 
toiduaineid või valmistatakse neid serveerimiseks ette. 

Toidu serveerimise 
piirkonnad 

Mis tahes piirkond, kus toitu serveeritakse reisijatele või 
meeskonnaliikmetele (sealhulgas individuaalne serveerimine 
kajutitesse). 

Toidusäilituspiirkon
nad 

Mis tahes piirkond, kus säilitatakse toiduaineid või toite. 

Hallvesi Äravooluvesi kambüüsidest, nõudepesumasinatest, duššidest, 
pesuruumidest, vannidest ja kraanikaussidest. Siia ei kuulu 
heitvesi, meditsiiniline heitvesi või pilsivesi masinaruumidest. 

Tervisepõhine 
sihtväärtus 

Võrdlusnäitaja, mille alusel tagatakse tervishoiu või 
veeohutusega seotud ettenähtud sihtväärtuse saavutamine. 
Tervisepõhiseid sihtväärtusi on nelja tüüpi: tervisega seotud 
tulemuste sihtväärtused, veekvaliteedi sihtväärtused, 
jõudlussihtväärtused ja teatud kindla tehnoloogiaga seotud 
sihtväärtused. 

Maksimaalne ava Maksimaalne ava, millest rott läbi ei pääse. Seda mõistet 
kasutatakse nii rotikindlates kui rotitihedates piirkondades. 
Sõltumata ava kujust peab selle minimaalne mõõde tavaliselt 
olema 1,25 cm või väiksem. 

Mitteimavad 
materjalid 

Materjalid, mille pind on vastupidav niiskuse neelamise suhtes. 

Toiduga 
mittekokkupuutuva
d piirkonnad 

Toidu säilitus-, valmistus- ja serveerimispiirkondades esinevad 
kõik katmata pinnad, mis ei ole toiduga kokkupuutuvad pinnad 
või pritsmekontakti pinnad. 

Portatiivne Omadus seadmel, mis on lihtsasti eemaldatav või mida saab 
teisaldada ratastele, liuguritele või rullikutele asetamise teel ja 
mis on varustatud mehaaniliste vahenditega nii, et seadmeid 
saab puhastamiseks ohutult kallutada, või mida üks inimene 
saab lihtsasti liigutada. 



 
Joogivesi Inimeste tarbimiseks ettenähtud värske vesi, mida kasutatakse 

näiteks joomiseks, pesemiseks, hambapesuks, vannis või duši 
all käimiseks; mida kasutatakse värske veena 
veemeelelahutusrajatistes, laeva haiglas; mida kasutatakse 
toidu käsitsemiseks, valmistamiseks või keetmiseks ning toidu 
säilitus- ja valmistuspiirkondade, nõude ja seadmete 
puhastamiseks. Joogivee kvaliteeti käsitlevas WHO juhendis 
defineeritud joogivesi ei põhjusta kogu tarbimisaja jooksul 
mingit olulist ohtu tervisele. See kehtib ka erinevate 
tundlikkuste kohta, mis võivad erinevatel tarbimisetappidel 
esineda. 

Joogiveepaagid Igasugused paagid, kus hoitakse punkerdatud ja valmistatud 
vett, mida jaotatakse ja kasutatakse joogiveena. 

Rotikindel piirkond Piirkond, mis on muudest piirkondadest täielikult isoleeritud 
rotikindla materjali või konstruktsioonilahenduse abil. 

Rotikindel materjal Materjal, mille pinda ja servi ei suuda rotid läbi närida. 

Lihtsasti 
eemaldatav 

Saab põhiseadme küljest ilma tööriistu kasutamata lahti võtta. 

Eemaldatav Saab põhiseadme küljest lahti võtta selliseid lihtsaid tööriistu, 
nagu kruvikeerajat, näpitsaid või harkvõtit kasutades. 

Tekipiigat Renn või kogumisvann, mida mööda vesi voolab 
kanalisatsiooni. 

Hermeetik Materjal, mida kasutatakse vuukide täitmiseks, et vältida 
vedeliku või niiskuse lekkimist. 

Vuuk Avatud ühenduspunkt kahe erineva või ühesuguse materjali 
vahel. Lihvitud ja poleeritud, pidevõmblusega keevisliiteid ei 
loeta vuukideks. 

Heitvesi Mis tahes vedelad jäätmed, mis sisaldavad inimestest, 
loomadest või taimedest pärit aineid suspensiooni või lahuse 
kujul, sealhulgas vedelikud, milles on lahustunud kemikaalid. 

Laev Merel või siseveekogudel navigeeriv alus kas rahvusvaheliseks 
või siseriiklikuks liikluseks. 

Abivalamu Toidu serveerimispiirkonnas asuv valamu, mida ei kasutata 
käte- ja/või nõudepesuks. 

 
 
 


