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Sissejuhatus

Selle juhendi eesmärk on selgitada töökeskkonnas 
esineda võivate bioloogiliste ohutegurite olemasolu 
ning sellega kaasnevaid seadusjärgseid kohustusi 
asjassepuutuvatele isikutele. Bioloogiliste ohutegu-
rite puhul keskendub juhend verega levivatele nak-
kustekitajatele, eelkõige HI-viirusele. 

Enim ohustatud valdkondade esindajatena, kellele 
see juhend on mõeldud, võiks nimetada tervishoiu, 
korrakaitse, teeninduse, hoolekande, samuti laste-
asutuste jne töötajaid. Bioloogiliste ohutegurite esi-
nemise korral ettevõtte töökeskkonnas on oluline, 
et nii tööandja ja töötajad kui ka  töökeskkonnaspet-
sialist ja -volinik oleksid teadlikud ennetusabinõu-
dest ja nendega seotud kohustustest. 

Juhend on koostatud õigusaktide nõuete ja spetsia-
listide arvamuste põhjal.
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Mõisted

HIV – inimese immuunpuudulikkuse viirus.
AIDS – omandatud immuunpuudulikkuse sünd-
room.
Bioloogilised ohutegurid – mikroorganismid (bak-
terid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt 
muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inime-
se endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed 
ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, aller-
giat või mürgistust.
Verega levivad nakkustekitajad – inimese veres 
leiduvad patogeensed mikroorganismid, mis võivad 
sellise verega kokkupuutunud teisel inimesel põh-
justada nakatumise, näiteks HI-viirus, B-hepatiidi 
viirus (HBV), C-hepatiidi viirus (HCV) jt.
Teised nakkusohtlikud materjalid – kehavedeli-
kud või koed, mille kaudu võib toimuda verega le-
vivate nakkustekitajate ülekanne: veri, seerum, luu-
üdi, seemnevedelik, eelseemnevedelik, tupeeritis, 
pleuravedelik ehk kopsukelmevedelik, südamepau-
navedelik, kõhukelmevedelik, lootevesi, liikvor ehk 
seljaajuvedelik ja kõik muud vedelikud ja eritised, 
mis silmanähtavalt sisaldavad verd. Nakkusohtlikud 
ei ole roe, sülg, higi, pisarad, uriin, oksemassid, ni-
nasekreet, juhul kui need ei sisalda verd.
Kokkupuutejuhtum – nahkaläbiv vigastus (nõe-
latorge või vigastus muu terava vahendiga), limas-
kesta või kahjustunud naha kontakt vere või teiste 
potentsiaalselt nakkusohtlike materjalidega.
Kutsetöös ohustatu – inimene, kel on oma igapäe-
vatöö ülesannete täitmise käigus oht kokku puutuda 
potentsiaalselt nakkusohtlike kehavedelikega.
Potentsiaalne nakkusallikas – surnud või elav isik, 
kelle vere või muu potentsiaalselt nakkusohtliku 
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materjaliga on olnud kokkupuutejuhtum.
Kindel tööalane nakatumine – konkreetse kokku-
puutejuhtumiga seostatav verega leviva nakkuste-
kitajaga nakatumine, mis on asjakohaselt tõestatud 
ja mille puhul on välistatud muud nakatumisvõima-
lused.
Ennetav ravi – pärast kokkupuudet töötajale profü-
laktilise ravimi manustamine.

Õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
(RTI, 16.01.2007, 3, 11);
„Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimi-
se, teatamise ning uurimise kord” VV 13.05.2003 
määrus nr 146 (RTI, 22.05.2003, 42, 289);
„Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud 
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” 
VV 05.05.2000 määrus nr 144 
(RTI, 01.07.2006, 19, 155);
„Nakkusohtliku materjali käitlemise kord” 
SM 31.10.2003 määrus nr 119 
(RTL, 14.11.2003, 115, 1831)

Nakatumisrisk

Nakatumisrisk nahkaläbiva vigastuse korral on HIV-
positiivse vere puhul 0,3%. Kokkupuutejuhtumid 
verega loetakse potentsiaalselt nakkusohtlikeks ka 
juhul, kui potentsiaalse nakkusallika infi tseeritus ei 
ole kinnitatud. 
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Kuidas vältida

Oluline on kasutada isikukaitsevahendeid, eelkõige 
kaitsekindaid, kitleid, maske ja kaitseprille. Ohutud 
töövõtted on seotud töö eripäraga ja kehtestatakse 
tööandja poolt. Enne tööle asumist tuleb kriimustu-
sed ja marrastused katta veekindla plaastriga. Elus-
tamisel tuleb vältida otsest suust suhu hingamist.

Tööandja kohustused bioloogiliste ohutegurite 
esinemisel töökeskkonnas 

• Määrata töötaja nakatumisohu laad, suurus ja kes 
tus töökeskkonna riskianalüüsi käigus
• Regulaarselt hinnata riski töötaja tervisele ja võtta 
tarvitusele vajalikud ennetusabinõud
• Koguda nakkusohtlikud jäätmed spetsiaalsetesse 
konteineritesse
• Muuta nakkusohtlikud jäätmed tervisele ja kesk-
konnale kahjutuks autoklaavimise, desinfi tseerimi-
se vm meetodi abil
• Järgida tööhügieeni nõudeid
• Koostada tegevuskava käitumiseks bioloogilistest 
ohuteguritest tuleneva ohu korral
• Varustada töötajad isikukaitsevahenditega ning 
määrata nende kasutamise kord, kui kokkupuudet 
bioloogilise ohuteguriga ei ole muul viisil võimalik 
vältida
• Tagada töötajate piisav asjakohane väljaõpe enne 
töö alustamist bioloogiliste ohuteguritega ja vajadu-
sel ka töö käigus perioodiliselt
• Tagada, et kõik töötajad, kellel on kokkupuude bio-
loogiliste ohuteguritega, läbivad eelneva ja perioo-
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dilise tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale
•Töötajate nakatumise vältimiseks peab tööandja 
kindlaks määrama puhastus- ja desinfi tseerimis-
protseduurid, ette nägema saastunud materjalide 
ohutu käitlemise kuni nende hävitamiseni ning mää-
rama korra, kuidas ohutult võtta, uurida ja käidelda 
inimeste ja loomade proove
•Tööandja teatab töökeskkonnas toimunud kokku-
puutejuhtumist Tööinspektsiooni kohalikule asutu-
sele vastavalt tööõnnetusest teatamise nõuetele
•Tagada profülaktika võimalus töötajale, kellel toi-
mus nahka läbistav kokkupuude nakkuskahtlase 
või nakkustekitajat kandva isiku või esemega ja kes 
on tööandjat kokkupuutest viivitamatult teavitanud. 
Profülaktika tähendab töötajale pärast nimetatud 
kokkupuudet profülaktilise ravimi viivitamatut ma-
nustamist.

Tegevus pärast kokkupuutejuhtumit

Kõigepealt tuleb torkevigastuskoht võimalusel pes-
ta rohke vee ja seebiga, seejärel puhastada haav 
spetsiaalse desinfi tseeriva ainega. Vere või sülje 
sattumisel silma tuleb võimalusel koheselt loputada 
vee või steriilse NaCl 0,9% lahusega, suunates lii-
gutused silma välisnurga poolt sisenurga suunas.
Oluline on hinnata nakkusohtliku materjaliga toimu-
nud kontakti tõsidust. 

Nakkusallika puhul on tähtis informatsioon  nakkus-
kandluse olemasolu ja infektsiooni staadium ning 
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antiretroviirusravi saamine. 

Torkekoha hindamine: vigastuse ulatus, samuti vi-
gastuse põhjustanud instrument ja selle saastatuse 
aste. Nakatumisoht tekib ka HIV-positiivse vere sat-
tumisel limaskestale, kahjustatud nahale või silma. 

Nakatumisriskiga seotud kokkupuutejuhtumite järg-
ne antiretroviirusprofülaktika toimub nelja nädala 
vältel 2–3 preparaadiga, alustada tuleb võimalikult 
kiiresti esimeste tundide jooksul pärast kokkupuute-
juhtumit. Eestis tehakse HIV-antikehade analüüsid 
6 ja 12 nädalat ning 6 kuud pärast kokkupuudet.

Kokkupuutejuhtumist tuleb koheselt informeerida 
tööandjat. Tööandja peab töötaja suunama nakkus-
kabinetti profülaktika vajaduse kindlaksmäärami-
seks. 

Tööandja peab registreerima kõik kokkupuutejuh-
tumid, antiretroviirusprofülaktikat vajanud juhtumite 
kohta tuleb esitada ka raport Tööinspektsioonile.  
Kuigi tavaliselt eelneb tööõnnetuse registreerimise-
le ka töötaja  töövõimetusleht, siis siin ei pruugi see 
nii olla.  Nahka läbistavat vms kokkupuudet, millele 
järgneb profülaktika, loetakse raskeks tööõnnetu-
seks, kuna sellel võivad olla rasked tagajärjed.

Tööõnnetuse registreerimisnõuete kohaselt on tea-
tamise kohustus ka arstil, kelle poole töötaja pöör-
dub. Arst vormistab seaduses ettenähtud vormi ko-
haselt teatise ning saadab selle Tööinspektsiooni 
kohalikule asutusele.
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Kokkupuutejuhtumi korral saab esmase hinnan-
gu olukorra tõsidusele ning ravi vajadusele järg-
mistest piirkondlikest keskustest:

Tallinnas
Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskeskus
Patsientide vastuvõtt on ööpäevaringne
Ambulatoorne vastuvõtt 8–14 tööpäeviti 
Vastuvõtutuba ja valvearst 659 8507 

Tartus
Tartu Ülikooli Kliinikumi nakkuskabinet
Puusepa 1a
Telefon 731 9120

Pärnus
SA Pärnu Haigla erakorralise meditsiini osakond
Ristiku tn 1
Telefon 447 3393, 447 3394

Narvas
Narva Haigla
Karja tn 6
Infektsionistid 354 8802, 354 8803

Kohtla-Järvel
SA Ida-Viru Keskhaigla
Kohtla-Järve, Tervise tn 1
Infektsionistid 337 8798
nakkusosakonna valvelaud 337 8899

HIV/AIDS-i ja narkoalane tasuta 
ööpäevaringne info- ja 
nõustamistelefon on 1707
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Antiretroviirusprofülaktika kulude 
eest tasumine

Seaduse järgi ei tohi töötaja jaoks tekkida rahalisi 
kulutusi seoses töötervishoidu, tööohutust ja -hü-
gieeni käsitlevate meetmete kavandamise ja raken-
damisega. Sealjuures peab aga töötaja kokkupuu-
tejuhtumist õigeaegselt teavitama tööandjat.

Töötaja vastutus

Eelkõige peab töötaja rakendama ennetavaid abi-
nõusid, mida tööandja on juhendamise käigus talle 
tutvustanud, ning kasutama tööandja poolt eralda-
tud isikukaitsevahendeid.
Pärast kokkupuutejuhtumi toimumist on töötaja 
jaoks oluline kiire abi saamine ning juhtumi fi kseeri-
mine tööõnnetusena, kui asjaolud seda kinnitavad. 
Tööandja teavitamine juhtumist on asjade loomulik 
käik. Registreerimata tööõnnetus on liigitatav olme-
traumana ning seetõttu peab inimene arvestama ka 
ravimi kulude eest tasumisega.

HBV ja HCV profülaktika

Kõik töötajad, kellel on tööalane risk nakatuda HBV-
infektsiooni, peavad olema vaktsineeritud B-hepatii-
di vastu. C-hepatiidi profülaktikaks vaktsiini ei ole.
Tööandja kohustus on tagada vaktsineerimise või-
malus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste 
ohuteguritega, mille vastu on tõhus vaktsiin olemas. 
Vaktsineerimine on siiski vabatahtlik.



Kokkupuude nakkusohtliku materjaliga

Hinnangu andmine: vigastuse ulatus, toimumise aeg, nakkusallika staatus 
(kas on teada nakkus ja kas on teada HIV staadium ning antiretroviirusravi 
nakkusallikal. Kas limaskestale, kahjustunud nahale või silma sattus veri 

vm nakkusohtlik materjal).

Vigastatud koht pesta koheselt 
rohke vee ja seebiga, seejärel 

puhastada desinfitseeriva ainega

Kokkupuutejuhtumist tuleb 
koheselt informeerida tööandjat.

Tööandja on kohustatud 
tagama profülaktika 

võimaluse töötajale, kellel 
toimus nahka läbistav 

kokkupuude nakkuskaht-
lase või nakkustekitajat 

kandva isikuga

Nakkuskahtlast 
kokkupuudet, millele 
järgneb profülaktika, 

nimetatakse 
tööõnnetuseks

Koheselt pöörduda tervishoiu-
teenuse osutaja (võimalusel 

infektsionisti) poole 

Tööandjal teatada tööalasest 
nakatumisest Tööinspektsiooni 
kohalikule asutusele vastavalt 

tööõnnetusest teatamise nõuetele, 
kui on alustatud profülaktikaga

Vere või sülje sattumisel silma 
pesta koheselt veega, suunates 
liigutused silma välisnurga poolt 

sisenurga poole

Kokkupuutejuhtumi korral:




