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KINNITATUD 

25. juuni 2014. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

Struktuuriüksus Nakkushaiguste labor 

Ametinimetus Sanitar   

Ametipositsioon Töötaja 

Vahetu juht Nakkushaiguste labori vanemlaborant 

Alluvad - 

Asendaja Nakkushaiguste labori  juhataja määratud inimene 

Asendab Sanitari 

Eritingimused Erijuhtudel valmisolek tööks väljaspool tavalist 

tööaega 

Ametikoha eesmärk Nakkushaiguste labori nõude ja eririietuse ning 

ruumide korrashoid 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Korduvkasutusega laborinõude ja 

tarvikute puhastamine, pakkimine, 

steriliseerimine. Autoklaavide 

pesemine ja kahjutustatud  jäätmete 

olmeprügisse viimine.  

 Töö on teostatud nõuetekohaselt ja töö 

kvaliteet ei mõjuta negatiivselt analüüside 

tulemusi. 

 Puuduvad teiste laboritöötajate põhjendatud 

kaebused. 

2. Eririietuse ja käterättide pesemine 

ning triikimine. 
 Puuduvad laboritöötajate põhjendatud 

kaebused. 

 Puhaste käterättide varu on piisav. 

3. Nakkushaiguste labori ruumide 

koristamine ja pesemine. 
 Ruumid on koristatud ja puhastatud vastavalt 

tööjuhendile. 

 Ruumide seisund ei avalda negatiivset mõju 

töötingimustele ja analüüsitulemustele. 

 Tööks vajalike vahendite ja materjalide 

tellimus on vanemlaborandile edastatud 

piisava ajavaruga. 

4. Seadmete sihipärane kasutamine, 

näitude ülesmärkimine ja regulaarse 

hoolduse tähtaegadest 

kinnipidamine. 

 Seadmed töötavad oluliste häireteta ja on 

plaanipäraselt hooldatud. 

 Seadmete hooldelehed on täidetud  

kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentides 

kehtestatud nõuete kohaselt  

 Puuduvad märkused näitude ülesmärkimise 

sageduse kohta.  

5. Oma töölõigus arvestuse pidamine. Arvestuse pidamine on järjepidev ja vigadeta. 

6. Laborihoone signalisatsiooni alla 

panemine või lahti tegemine. 

Puuduvad häired laborihoone on signalisatsiooni alla 

panemisel või lahti tegemisel. 

7. Vahetu juhi või laborijuhataja poolt 

antavate ühekordsete ülesannete 

täitmine. 

Ühekordsed ülesanded on täidetud määratud 

tähtajaks ja korrektselt. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 
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KOHUSTUSED ÕIGUSED 

1. Täidab oma teenistuskohustusi vastavalt 

käesoleva ametijuhendile, laborite 

kvaliteedisüsteemide nõuetele ja teiste 

töösisekorda reguleerivate dokumentidega 

sätestatud tingimustele. 

Õigus saada töö tegemiseks vajalikud 

juhendid, vahendid, materjalid ja seadmed. 

2. Täidab teenistuskohustusi asjatundlikult, 

korrektselt ja õigeaegselt. 

Õigus teha vahetule juhile või 

laborijuhatajale ettepanekuid oma töö 

paremaks korraldamiseks. 

3. Vastutab tema käsutuses oleva vara säästliku 

kasutamise ja säilimise eest. 

 

4. Järgib ohutustehnika nõudeid.  

5. Järgib konfidentsiaalsuse nõuet.  

6. Teatab vahetule juhile või labori juhatajale 

koheselt igast probleemist, mis takistab tema 

teenistuskohustuste täitmist ja mille 

kõrvaldamiseks ei ole tal volitusi. 

 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

Tööks vajalikud seadmed,  materjalid ja abivahendid. Jakk ja püksid või kittel, 

jalanõud ja isikukaitsevahendid 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

Haridustasemele Vähemalt põhiharidus 

Erialale/õppesuunale - 

Töökogemusele - 

Teadmistele ja oskustele - 

Isikuomadustele ja võimetele * oskus planeerida tööprotsessi, kasutada efektiivselt tööaega 

* puhtusearmastus 

* kohusetunne ja vastutusvõime 

* korrektsus, täpsus. 

Keeleoskusele Eesti keel: vähemalt A-tase  

Arvutikasutamise oskusele - 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 

 


