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ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIKLOETELU

Pea kaitsmine Kaitsekiiver (kaevandused, ehitusplatsid jt tööstusobjektid, metsatööd)

Pealae kaitsevahend (paeltega või paelteta müts, juuksevõrk jne)

Kaitsev peakate (riidest või eritöötlusega riidest müts, süüdvester jt peakatted)

Kuulmiselundite kaitsmine Kõrvatropid ja teised samaväärsed vahendid

Kõrvaklapid

Kõrvaklapid, mida saab kinnitada kaitsekiivrile

Mürakaitsekiiver

Sidepidamist võimaldavad kõrvakaitsed

Silmade ja näo kaitsmine Sangadega kaitseprillid

Näokujulised kaitseprillid

Eriprillid röntgen-, laser-, ultraviolett- või infrapunakiirguse või nähtava kiirguse eest kaitsmiseks

Näokaitse

Kaarkeevitusmask ja -kiiver (käsimask, pea või kaitsekiivri külge kinnitatav kaitsemask)

Hingamiselundite kaitsmine Tolmufilter, gaasifilter, radioaktiivse tolmu filter

Isoleeriv õhu juurdevooluga kaitsevahend

Eemaldatava keevitusmaskiga respiraator

Sukeldumisvarustus

Sukeldumisülikond

Käte ja käsivarte kaitsmine Kindad masinatest või seadmetest lähtuva ohu eest kaitsmiseks (torge, sisselõige, vibratsioon jne)

Kemikaali- või kuumakindlad kindad

Elektrikukindad

Labakindad

Sõrmekaitsed

Spetsiaalkäised

Randmekaitse raskuste käsitsi teisaldamisel

Sõrmeosata kindad

Kaitsekindad

Jalgade ja jalalabade kaitsmine Madalad kingad, poolsaapad, säärsaapad, kaitsesaapad

Kingad, mida on võimalik kiiresti jalast ära võtta

Vibratsioonikindlad jalanõud

Kuumakindla tallaga kingad ja pealiskingad

Kuumakindlad kingad, saapad ja pealissaapad

Torkekindlate taldadega kingad ja saapad

Kaitsesaapad taimekaitsevahendi kasutajale

Soojapidavad jalanõud

Vibratsioonikindlad jalanõud

Antistaatilised jalanõud

Kaitsesaapad kettsae kasutajale

Puutallaga kingad



Eemaldatavad jalatalla kaitsed

Kedrid

Eemaldatavad kuuma-, torke- või higistamiskindlad sisetallad

Eemaldatavad libisemiskindlad vahendid lumel, jääl või libedal põrandal kõndimiseks

Põlvekaitsed

Turvaelementidega tööpüksid (näit metsatööl)

Naha kaitsmine Kaitsekreemid ja -määrded

Rindkere ja kõhu kaitsmine Kaitsevest, jakk ja põll masinatest või seadmetest lähtuva ohu eest kaitsmiseks (torge, sisselõige, sulametalli pritsmed jne)

Kemikaalikindel vest, jakk ja põll

Soojendusvest

Päästevest

Röntgenkiirguse eest kaitsev põll

Ohutusrihmad

Keha kaitsmine

Kukkumisvastased vahendid Kukkumist vältiv täisvarustus koos lisaseadmetega

Kineetilist energiat neelavad pidurdusvahendid (täisvarustus koos lisaseadmetega)

Keha kinni hoidvad kaitsevahendid (näit kaitsevõrk)

Kaitseriietus Kombinesoon või kaheosaline kaitseriietus

Riietus masinatest ja seadmetest tuleneva ohu eest kaitsmiseks (torge, sisselõige, sulametalli pritsmed, infrapunane kiirgus jne)

Kemikaali-, kuuma-, tolmu- või gaasikindel riietus

Termoriietus

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus

Fluorestseeruv või tagasipeegeldav märguriietus või lisavarustus (käesidemed, kindad, helkurribad jne)

Mitmesugused kaitsekatted

[RT I 2006, 20, 158 – jõust. 15.05.2006]

https://www.riigiteataja.ee/akt/1024417

