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OHUTUSTASEMED JA ERIABINÕUDE RAKENDAMINE (***) 

Sissejuhatav märkus 

Tabelis tähendab märge „soovitatav“ seda, et põhimõtteliselt tuleks meetmeid kohaldada, välja 

arvatud juhul, kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ei järeldu vastupidine. 

A. Eriabinõud
B. Ohutustasemed

2 3 4 

Töökoht 

1. Töökoht isoleerida muust tegevusest samas 
ehitises

ei soovitatav jah 

2. Töökoht peab olema fumigeerimiseks 
õhukindlalt suletav

ei soovitatav jah 

Ruumid 

3. Nakkusohtlikku materjali, kaasa arvatud
loomad, käideldakse laminaarkapis

vajaduse 
korral 

jah, kui nakkus 
võib levida õhu 
kaudu  

jah 

Seadmestik 

4. Õhuvahetus läbi filtrite (HEPA-filter1 või
samaväärne) ei jah, väljuv õhk 

jah, sisenev ja 
väljuv õhk  

5. Töökohal alarõhk atmosfäärirõhu suhtes ei soovitatav jah 

6. Veekindlad ja kergesti puhastatavad pinnad

jah, lauad 
ja põrand 

jah, lauad, põrand 
ja muud pinnad 

vastavalt 
töökeskkonna 
riskianalüüsi 
tulemustele 

jah, lauad, lagi, 
seinad, põrand 

7. Tööpinnad happe-, aluse-, lahustikindlad ja
neid saab desinfitseerida

soovitatav jah jah 

Töösüsteem 

8. Sissepääs lubatud vaid asjaomastele
töötajatele soovitatav jah 

jah, läbi 
õhuluku2 

9. Tõhus kontroll nakkuse levitajate üle (nt
närilised ja putukad) soovitatav jah jah 

10. Desinfitseerimine kindlaksmääratud viisil
jah jah jah 

1 HEPA: tõhus tahkete osakeste filter 
2 Õhulukk: sissepääs peab toimuma läbi õhuluku, mis on laborist eraldatud kamber. Õhuluku puhas pool peab 
olema piiratud alast eraldatud rõivastumis- või dušialaga ja eelistatavalt vastastikuste lukustuvate ustega.  



11. Bioloogilise ohuteguri ohutu säilitamine  jah  jah  jah, väga 
kindlalt 

12. Töötajad peavad enne eraldatud alalt 
lahkumist käima duši all 

ei soovitatav soovitatav 

Jäätmed 

13. Valideeritud inaktiveerimisprotsess 
loomakorjuste ohutuks kõrvaldamiseks soovitatav  

jah, kohapeal või 
väljaspool 
töökohta  

jah, kohapeal 
olemas  

Muud meetmed 

14. Laboris võivad olla ainult seal kasutatavad 
töövahendid  ei  soovitatav  jah  

15. Vaateaken ruumis toimuva jälgimiseks 
soovitatav  

soovitatav  
jah  

 
(***) Loetletud eriabinõusid rakendatakse vastavalt tegevuse laadile, töökeskkonna 
riskianalüüsi tulemustele ja bioloogilise ohuteguri nakatamisvõimele.  
 


