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TERVISHOIU- JA VETERINAARTEENUSE OSUTAJA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KORD 

 

§ 1. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmekäitlus 

(1) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise (edaspidi kord) on kohustuslik kõikidele 
Luunja valla haldusterritooriumil tegutsevatele tervishoiu-, hoolekande- ja veterinaarasutustele, nende 
laboratooriumidele ja uurimisasutustele ning muudele asutustele (edaspidi tervishoiu- ja 
veterinaarteenuse osutaja), kus tekivad jäätmed, mis on jäätmenimistus määratletud inimeste ja 
loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmetena (edaspidi tervishoiu- ja 
veterinaarjäätmed).  

(2) Korras sätestamata juhtudel lähtutakse eeskirja nõuetest. 

(3) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja peab välja töötama sisemised juhised jäätmete liigiti 
kogumiseks ja edasiseks käitlemiseks. Personal, kes vastutab jäätmete liigiti kogumise ja jäätmete 
edasisse käitlusse suunamise eest, peab saama vajalikku informatsiooni ja/või koolituse, kuidas neid 
juhiseid järgida.  

(4) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad Luunja vallas on: 

1) eriarstid; 

2) perearstid; 

3) eraarstid; 

4) hambaarstid; 

5) hooldustöötajad, kes teevad hooldust kodus; 

6) kiirabi; 

7) haigla; 

8) loomaarstid. 

 

§ 2. Mõisted 

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

1) erikäitlust vajavateks tervishoiu- ja veterinaarjäätmeteks on teravad ja torkivad jäätmed, inimveri, 
vereproduktid, muud kehavedelikud, ekskreedid ja sekreedid ning nendega küllastunud materjalid, 
patoloogilised jäätmed ning mikrobioloogia ja immunoloogialaborite jäätmed, jäätmed, mis sisaldavad 
tõenäoliselt mikroorganisme diagnostika-protsessist ja patsientide ning loomade ravist ja katsetes 
kasutatud loomadelt ja meditsiinitarbed, mis sisaldavad verd ja/või kehavedelikke; 

2) erikäitlust vajavate jäätmete hulka ei kuulu fotojäätmed, ravimijäätmed, kemikaalide jäätmed, 
elavhõbedajäätmed ning tsütotoksiliste ja -staatiliste ravimite jäätmed, mida käsitletakse ohtlike 
jäätmetena; 

3) diskreetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid ja 
tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega; 



4) teravad ja torkivad jäätmed on kasutamata terariistad ning terariistad, mida on kasutatud loomade 
või inimeste ravimisel, meditsiinilistel uuringutel või kliinilistel, farmakoloogilistel töödel (nt süstlad, 
nõelad, skalpelliterad, ampullikillud ja purunenud klaasijäätmed, saastunud vere või kehavedelikega 
pipetid ning laboratooriumide klaasijäätmed jmt); 

5) patoloogilised jäätmed on operatsiooni käigus tekkinud jäätmed (koed, amputeeritud kehaosad ja 
elundid, v.a hambad, luu ja igeme tükid), katseloomade jäänused; 

6) mikrobioloogia, immunoloogialaborite ning veterinaarlaboratooriumide jäätmed on kasutamata 
elusvaktsiinid, nakkusohtlike mikroorganismide kultuurid ja tüved ning kultuuride kasvatamiseks, 
külvamiseks või segamiseks kasutatavad vahendid; 

7) ravimijäätmed on ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, on riknenud või mille kehtivusaeg on 
lõppenud või mille kasutamine on Eesti Vabariigis keelustatud. Ravimijäätmed on ohtlikud jäätmed; 

8) tsütotoksilised ja -staatilised jäätmed on sidumismaterjal, ühekordsed kindad, põlled, linad jmt, mis 
on protseduuri käigus kokku puutunud tsütotoksiliste ja -staatiliste ravimitega; 

9) elavhõbedajäätmed on purunenud või vanadest kraadiklaasidest, vererõhuaparaatidest ning 
elavhõbedat sisaldavatest reagentidest tekkivad elavhõbedat sisaldavad jäätmed. Elavhõbeda jäätmete 
hulka kuuluvad muu hulgas ka amalgaami jäätmed; 

10) kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide jäägid; 

11) fotojäätmed on kasutusest kõrvaldatud röntgenfilmide ilmutus- ja kinnituslahused ja aegunud 
röntgenfilmid.  

 

§ 3. Üldnõuded 

(1) Kõik tervishoiujäätmete tekitajad peavad pidama arvestust tekkivate jäätmekoguste üle jäätme-
liikide kaupa esitades vallavalitsuse nõudel järgmised andmed: 

1) tervishoiu- või veterinaariateenuse osutaja nimi ja aadress; 

2) kontaktisik; 

3) äriregistri registrikood; 

4) telefoni number; 

5) ühes kuus tekkivate haiglajäätmete hinnanguline liigiline kogus kilogrammides; 

6) jäätmekäitlusettevõtte nimi ja aadress, kellele tekkinud jäätmed üle antakse. 

(2) Tervishoiu- ja veterinaarjäätmed, sealhulgas koduvisiitidel tekkinud tervishoiu- ja veterinaarjäätmed 
tuleb pakkida tekkekohas ning viia tekkekohast pakituina tervishoiu- või veterinaariateenuse osutaja 
jäätmehoidlasse. 

(3) Tervishoiu- ja veterinaarjäätmed tuleb koguda liikide kaupa. Eraldi tuleb koguda: 

1) olmejäätmed ja nendega sarnased muud jäätmed; 

2) taaskasutatavad jäätmed, sealhulgas diskreetne vanapaber; 

3) erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed, sh patoloogilised ja nakkusohtlikud jäätmed, teravad ja 
torkivad jäätmed, mikrobioloogia, immunoloogialaborite ning veterinaarlaboratooriumide jäätmed; 

4) muud ohtlikud jäätmed liikide kaupa, sealhulgas radioaktiivsed jäätmed, ravimijäätmed, elavhõbeda 
jäätmed ja kemikaalide jäätmed. 

(4) Mitteohtlike ja erikäitlust mittevajavate ning taaskasutatavate tervishoiu- ja veterinaarjäätmete 
käitlemisel tuleb lähtuda eeskirja üldnõuetest.  



(5) Diskreetset vanapaberit tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas kohas (lukustatud 
ruumis, kapis jne). Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses või saata purustamiseks 
vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse. Purustatud diskreetset vanapaberit käsitletakse taaskasutatava 
jäätmena.  

 

§ 4. Erikäitlust vajavate tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemine 

(1) Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas liigiti jäätmeid käitlemiseks 
vastu võtva isiku poolt kehtestatud nõuete kohaselt. Jäätmepakenditele tuleb märkida jäätmeliik, 
jäätmete tekitaja nimi ning pakkimiskuupäev. Pakendid tuleb hoolikalt sulgeda. Pakendi välispinna 
saastumise või purunemise korral tuleb pakend asetada koos sisuga uude samadele nõuetele vastavasse 
pakendisse. 

(2) Erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete pakendid tuleb viia jäätmehoidlasse või selleks 
spetsiaalselt ette nähtud jäätmete kogumisruumi, kus need tuleb asetada asjakohaste jäätmete jaoks 
ettenähtud ja vastavalt tähistatud kogumismahutitesse järgmiselt: 

1) teravad ja torkivad jäätmed tuleb viia pakituna jäätmehoidlasse, kui pakend on täitunud ja paigutada 
ainult selleks ette nähtud kogumismahutisse;  

2) erikäitlust vajavaid meditsiinilisi jäätmeid ei tohi hoiustada jäätmete tekkekohas. Need tuleb viia iga 
päev jäätmehoidlasse ning asetada ainult selleks ettenähtud kogumismahutisse;  

3) patoloogilised jäätmed tuleb viia tekkekohast pakituna iga päev jäätmehoidlasse, kus neid hoitakse 
teistest jäätmetest eraldi sügavkülmetusega külmkapis. 

(3) Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed tuleb erikäitluseks üle anda asjakohast luba omavale 
isikule ühe nädala jooksul arvates nende jäätmete tekkimisest. 

 

§ 5. Ohtlike jäätmete käitlemine 

(1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi, paigutada liigiti vastavalt märgistatud kogumismahutitesse, 
mis on paigutatud jäätmehoidlasse või selleks spetsiaalselt ette nähtud jäätmete kogumisruumi, ja anda 
üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. 

(2) Ravimijäätmed peab tekkekohal eraldama muudest jäätmetest ning koguma neid nimetuste kaupa. 
Ravimijäätmeid ei eemaldata võimaluse korral originaalpakenditest. Tekkinud ravimijäätmete koguste 
üle peab pidama detailset arvestust. 

(3) Ravimijäätmed suunatakse edasisse käitlusesse järgmistel viisidel: 

1) antakse üle asjakohast luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ravimijäätmete üleandmisel 
koostatakse akt, kuhu kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus, pakendi tüüp, 
kõlbmatuse põhjus, üleandmise kuupäev; 

2) hävitatakse tekkekohal. Hävitamiseks tekkekohal peab esitama taotluse Ravimiametile; 

3) tagastatakse tarnijale või tootjale. Tagastamine tarnijale või tootjale toimub vastastikuse kokkuleppe 
alusel. Tagastamise kohta koostatakse akt, kuhu kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii 
number, kogus, kõlbmatuse põhjus, tagastamise kuupäev.  

(4) Sidumismaterjal, ühekordsed kindad, põlled, linad vms, mis on kokku puutunud tsütotoksiliste või -
staatiliste ravimitega, tuleb pakendada kahekordsesse prügikotti, seejärel pakendada pappkasti, mis 
tuleb hoolikalt kinni teipida.  



(5) Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need pakitakse 
plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda aurustumise 
vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab elavhõbeda.  

(6) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgistusega anumasse, mis 
ei reageeri kemikaaliga. Kemikaalide jäätmed tuleb koguda erinevate liikidena, iga liik eraldi anumasse. 
Võimaluse korral tuleb kasutada kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. 

(7) Fotojäätmete käitlemisel tuleb kasutusest kõrvaldatud kinniti ja ilmuti valada eraldi suletavasse 
kanistrisse, millel on vastav tähistus. Aegunud filmijäätmed koguda eraldi kogumismahutisse.  

 

§ 6. Tehnilised nõuded tervishoiu ja veterinaarteenuse osutaja jäätmehoidlale 

(1) Tervishoiuteenust osutava asutuse jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad olema siledad, 
pragudeta, ruumi siseviimistlus peab võimaldama niisket puhastamist, desinfitseerivate ja kahjuritõrje-
vahendite kasutamist, põranda ja seina liitekoht peab olema ümarnurk. 

(2) Tervishoiuteenust osutava asutuse jäätmehoidlas tuleb säilitada kindlat temperatuurirežiimi (jahe 
või külm). Jäätmehoidla peab olema kütteta ja päikese eest varjatud ning sinna ei tohi pääseda närilisi 
ega putukaid. 

(3) Tervishoiuteenust osutava asutuse jäätmehoidla peab olema ventileeritav ja lukustatav, jäätme-
hoidlas ei tohi olla jäätmešahti. 

(4) Veterinaarteenust osutava asutuse jäätmehoidla all mõistetakse muust ruumist eraldatud ruumiosa, 
milles on loodud jäätmete hoidmiseks ja säilitamiseks vajalikud tingimused. Veterinaarteenust osutava 
asutuse jäätmehoidla peab vastama Tartumaa Veterinaarkeskuse esitatud nõuetele. 

 

 

 


