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Desinfektsioonipunktide märgistamise
juhend
Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks ja epideemia ennetamiseks on vajalik
tagada desinfitseerimisevahendite kättesaadavus. Inimestele kättesaadavaks tehtud
desinfitseerimisvahendid peavad olema nõuetekohaselt märgistatud. Käesolevas juhendis
käsitletakse desinfitseerimisvahendite märgistust.
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1.

Üldsätted

1.1.

Käesolevas juhendis selgitatakse desinfektsioonipunktide märgistamise nõudeid.

1.2.
Käesoleva juhendi eesmärk on tagada Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse
nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 2014
alapunktide 1, 4 – 6, 8 ja 9 tuleneva kohustuse, tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu,
täitmine ning desinfitseerimisvahendi ning selle dosaatori toote nõuetele vastavus.
1.3.
Käesolev juhend on antud Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 „COVID19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 2014 alapunktide 1, 4
– 6, 8 ja 9 ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 ja § 7 rakendamiseks.
1.4.
Käesolev juhend on suunatud kaubandusettevõtjatele, toitlustusettevõtjatele, müügi- ja
teenindussaalide valdajatele ning kaubanduskeskuste üldkasutatavate ruumide valdajatele.
1.5.
Käesoleva juhendiga ei reguleerita isikute õigusi ega kohustusi. Juhendiga selgitatakse
rakendatava õigusakti sisu, rakendamiseks läbiviidavat menetlust ja täpsustatakse selle
rakendamise üksikasju. Juhend on antud kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 5 lõikele 1 ja § 7
lõikele 2 kehtiva õiguse selgitamiseks.
2.

Desinfektsioonipunktide märgistamine

2.1.
Desinfektsioonipunkt on müügi- ja teenindussaalides, toitlustusettevõtetes,
kaubanduskeskustes või mujal üldkasutatavates ruumides asuv koht väljapandud
desinfitseerimisvahendi kasutamiseks, et töötajad ja tarbijad saaksid soovi korral oma käsi
desinfitseerida.
2.2.
Desinfektsioonipunktis võib desinfitseerimisvahendit välja panna originaalpakendis
või taastäidetava desinfektsioonivahendi dosaatoriga või seadmega.
2.3.
Kõikides desinfektsioonipunktides peab tarbijale olema nähtav teave
desinfitseerimisvahendi kohta. Teave on vajalik, et tarbija saaks teha teadlikke valikuid
desinfektsioonipunktis väljapandud toote kasutamiseks (näiteks allergeenide vältimiseks).
Nõuded desinfitseerimisvahendi kohta esitatavale teabele tulenevad biotsiidiseadusest ja
biotsiidimäärusest.
2.4.
Kui desinfitseerimisvahend on desinfektsioonipunktis välja pandud originaalpakendis,
siis on nõutud teave juba pakendil. Kui desinfitseerimisvahendi jaoks kasutatakse dosaatorit või
seadet, kus nõutud teave välja ei paista, tuleb see eraldi seadmele lisada. Kui
desinfektsioonipunktis kasutatakse vaheldumisi erinevaid desinfitseerimisvahendeid, siis tuleb
vastavat teavet vajadusel uuendada. Vajalik teave, millega desinfektsioonipunktid tuleb
varustada, on leitav selle desinfitseerimisvahendi märgistuselt ehk etiketilt, millega täidetakse
vastav desinfektsioonipunkt.
2.5.
Desinfektsioonipunkti juures peab olema toodud kogu desinfitseerimisvahendi
märgistusel toodud informatsioon ning esile tõstetud järgmine teave:
2.5.1. desinfitseerimisvahendi nimi;
2.5.2. desinfitseerimisvahendi registreerimistunnistuse või loa number;
2.5.3. desinfitseerimisvahendi toimeaine nimi ja selle kontsentratsioon;
2.5.4. teave ohtude kohta (ohuklassi märgistuselemendid);
2.5.5. desinfitseerimisvahendi kasutusjuhend.
2.6.
Desinfitseerimisvahendite hankimisel, märgates registreerimistunnistuse või loa
numbrita või kahtlasena tunduvat desinfitseerimisvahendit, tuleks saata kaebus terviseameti
üldisele aadressile: info@terviseamet.ee.
3.

Lõppsätted

3.1.

Käesolevat juhendit hakatakse kohaldama alates 19.07.2021.

3.2.

Juhend tehakse avalikult teatavaks Terviseameti veebilehel.

3.3.
Lisainformatsioon desinfitseerimisvahendi märgistamise kohta on kättesaadav
Terviseameti
veebilehelt
https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutustooteohutus/kemikaalikaitlejale/biotsiid/margistus
3.4.
Käesoleva juhendiga ei tekitata, muudeta ega lõpetata kellegi õigusi ega kohustusi.
Seetõttu ei saa käesoleva juhendi peale esitada vaiet haldusorganile ega kaebust halduskohtule.
Kui käesoleva juhendi alusel või sellele viidates on antud haldusakt, sooritatud –toiming või
jäetud taotlus rahuldamata (keeldutud), siis saab isik vaidlustada haldusakti või –toimingu,
esitades 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või –toimingu sooritamisest või keeldumisest
Terviseametile vaide või halduskohtule kaebuse selle haldusakti, -toimingu või keeldumise
peale.
(allkirjastatud digitaalselt)
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