TERVISEAMET
KINNITATUD
29. veebruar 2016. a.
I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus
1.2 Ametinimetus
1.3 Ametipositsioon
1.4 Vahetu juht
1.5 Alluvad
1.6 Asendaja
1.7 Asendab
1.8 Eritingimused
1.9 Ametikoha eesmärk

Terviseameti Kohtla-Järve labor
Sanitar
Töötaja
Kohtla-Järve labori juhataja
Kohtla-Järve labori laborant
Laborinõude pesemine ja ruumide korrashoidmine

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE
OODATAV TULEMUS
2.1 Desinfitseerimislahuste valmistamine  Desinfitseerimislahused on valmistatud
saastunud töövahendite
vastavaid valmistamis- ja kasutamisjuhendeid
kahjutustamiseks.
järgides.
2.2 Laborinõude pesemine.
 Laboris on puhaste laborinõude varu.
2.3 Laborinõude kuivatuskapis
 Laborinõud on steriliseeritud vastava
steriliseerimiseks ettevalmistamine ja
kvaliteedijuhendi nõudeid järgides.
steriliseerimine.
2.4 Laboriruumide koristamine ja
 Laboriruumid on igapäevaselt koristatud.
pesemine.
2.5 Reaktiivide lahuste valmistamine,
 Reaktiivide lahused on valmistatud ja analüüsid
keemiliste analüüside
on teostatud vastavalt laboris kasutusel olevatele
ettevalmistamine ja läbiviimine,
tööjuhenditele järgides kõiki kvaliteedisüsteemi
analüüsiandmete kandmine
nõudeid.
töövihikutesse.
 Analüüsiandmed on kantud töövihikutesse
korrektselt.
2.6 Destilleeritud vee valmistamine.
 Laboris on destilleeritud vee varu.
2.7 Käterätikute pesemine.
 Laboris on puhaste käterätikute varu.
2.8 Laboris tekkinud prügi väljaviimine
 Prügi on sorteeritud ja iga tööpäeva lõpul ja
prügikonteinerisse.
viidud prügikonteinerisse.
2.9 Laborijuhataja poolt antud
 Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt.
ühekordsete lisaülesannete täitmine.
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
KOHUSTUSED
ÕIGUSED
3.1 Täidab teenistuskohustusi korrektselt
Õigus saada labori juhtkonnalt tööks vajalikku
ja õigeaegselt.
informatsiooni ja vahendeid igapäevase töö
tegemiseks.
3.2 Esitab juhtkonnale õiget
Õigus teha ettepanekuid labori juhtkonnale töö
informatsiooni oma töövaldkonnas.
paremaks korraldamiseks.
3.3 Täidab labori
Õigus keelduda analüüsi tegemisest, kui pole
kvaliteedijuhtimissüsteemi nõudeid,
võimalik analüüsimetoodika järgimine ja kvaliteedi
s.h. konfidentsiaalsusnõudeid.
tagamine või kui analüüsi tegemine on seotud
ohutusnõuete rikkumisega.
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3.4 Kasutab oma käsutusse antud vara
asjatundlikult ning säästlikult.
3.5 Täidab ohutustehnika nõudeid.
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID
TÖÖRIIDED
Koristamiseks vajalikud vahendid ja
Labori kaitseriietus ja jalanõud.
materjalid.
Analüüside teostamiseks vajalikud
vahendid ja seadmed.
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
5.1 Haridustasemele
Põhiharidus või keskharidus
5.2 Erialale/õppesuunale
5.3 Töökogemusele
5.4 Teadmistele ja oskustele
5.5 Isikuomadustele ja võimetele
Korralikkus, kohusetundlikkus
5.6 Keeleoskusele
Eesti keel - algtase
5.7 Arvutikasutamise oskusele
VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast
arenguvestlust.
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