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Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate tervishoiu– ja veterinaarteenuse 

osutaja jäätmete käitlemise kord 

 

 

Käesolev kord reguleerib inimeste ja loomade tervishoiul või nendega seonduvatel uuringutel 

tekkinud jäätmete käitlemist (Vabariigi Valitsuse 6.aprilli 2004.a. määruse nr.102 ,,Jäätmete , 

sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”) nimistus tähistatud koodinumbriga  18 01 01  kuni 19 01 

jäätmetele , mis on tähistatud nimistus koodinumbriga 18 01 03* ja 18 02 02* võib ladustada 

kuni 31.12.2004.a. prügilatesse tingimusel, et jäätmed on eelnevalt töödeldud viisil, mis 

väldib nakkusohu levimise ladustamisel ja väljaspool seda. 

 

Käesolevas korras kasutatakse järgmisi mõisteid: 

Tervishoiujäätmed – nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud 

asutustes tekkivad jäätmed. Termin hõlmab haiglates, hooldekodudes, perearstikeskustes, 

hambaraviasutustes ning veterinaarasutustes tekkivaid jäätmeid. 

Meditsiinijäätmed – termin hõlmab ainult inimese tervishoiu, ravimise ning hooldusega 

seotud jäätmeid haiglas, hooldekodus, perearstikeskuses ja hambaravikabinettides. 

Riskijäätmed – jäätmed, millega vahetu kontakti puhul on käitlemisel teatud risk:  

-Teravad, torkivad jäätmed - süstlad, nõelad, skalpelliterad jne. 

 -Nakkusohtlikud jäätmed - vereülekandesüsteemid, verd sisaldavad meditsiinitarbed jne. 

 -Bioloogilised jäätmed - koed, organid jms. 

Tavajäätmed - kõik jäätmed , mis ei kuulu ohtlike jäätmete ja riskijäätmete hulka. 

Tervishoiujäätmete ladustamine – tervishoiujäätmete ajutine hoidmine tekkekohal või mõnes 

muus selleks ette nähtud kohas nende edasiseks käitlemiseks. 

Tervishoiujäätmete käitlus – jäätmete registreerimine tekkimisel, sorteerimine, pakendamine, 

markeerimine, säilitamine, kogumine, transport ning jäätmete lõppkäitlus või kõrvaldamine 

vastavalt D või R koodile (Vabariigi Valitsuse määrus nr.104, 6 aprillist 2004.a. ,,Jäätmete 

kõrvaldamise – ja taaskasutus toimingute nimistute kinnitamine”) 

 

1. Tervishoiuasutustes tekkivate riskijäätmete käitlemine 

 

1.1. Riskijäätmete ladustamiseks kasutatakse tervishoiuasutuse jäätmehoidlat. 

1.2. Teravad ja torkivad jäätmed tuleb koguda tihedalt suletavasse anumasse või 

mitteläbitorgatavast materjalist valmistatud karpi (kasti), mis omab markeeringut 

,,Teravad ja torkivad jäätmed”, raviasutuse nime ja pakkimise kuupäeva. Täitunud karp 

(kast) pakitakse plastikkotti, mis paigutatakse ruumis olevasse konteinerisse. Plastikkotil 

peab olema markeering ,,Teravad ja torkivad jäätmed”, raviasutuse nimi ja pakkimise 

kuupäev.  

1.3. Nakkusohtlikud jäätmed, mis võivad sisaldada elujõulisi mikroorganisme ja toksiine, 

samuti haigestunute kehavedelikke ei tohi ladestada prügilasse eelkäitluseta. Kogutud 

jäätmed tuleb koguda kilekotti, millel on markeering ,,Nakkusohtlikud jäätmed”. Nende 

jäätmete kahjutuks muutmine toimub põletamise või autoklaavimise teel. Peale 

põletamist või autoklaavimist jäänud jäägid võib suunata prügilasse. Mikroobide tekitatud 

haigusi kandvate patsientide väljaheited on vaja eelnevalt käidelda kloori sisaldava 

desinfitseeriva ainega enne kui kallata kanalisatsiooni. Kui puudub põletamise või 



autoklaavimise võimalus tuleb nakkusohtlike jäätmetega jäätmekotid  hoida 

tervishoiuasutuse jäätmehoidlas kuni antakse üle vastavat luba omavale 

jäätmekäitlusettevõttele. 

1.4. Bioloogilised jäätmed (koeproovid, vere ülekandekotid , väga verised, märjad ning 

eritistega määrdunud riided, sidemed) tuleb koguda eraldi plastikkottidesse, millel on 

markeering ,,Bioloogilised jäätmed” Markeeritud plastikkotid säilitatakse 

tervishoiuasutuse jäätmehoidlas jäätmekonteineris kuni üleandmiseni vastavat luba 

omavale jäätmekäitlusettevõttele. 

1.5. Ravimijäätmed pakitakse kilekotti, mis suletakse omakorda lukustatavasse kasti, millel 

on markeering ,, Ravimijäätmed” Ravimijäätmed antakse üle ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

1.6. Elavhõbedajäätmed (vanadest kraadiklaasidest ja mõnedest elavhõbedat sisaldavatest 

reagentidest kogutud elavhõbedajäägid) kogutakse klaaspurki, mis tihedalt suletakse . 

Metallist elavhõbedat tuleb hoida veega anumas nii et vesi katab elavhõbeda. Pakend 

markeeritakse ,,Elavhõbedajäätmed”  Elavhõbedajäätmed antakse üle vastavat luba 

omavale jäätmekäitlusettevõttele. 

1.7. Kasutusest kõrvaldatud päevavalguslambid säilitatakse  tervishoiuasutuse jäätmehoidlas 

kuhi üleandmiseni jäätmekäitlejale. 

 

2. Tervishoiuasutustes tekkivate tavajäätmete käitlemine 

 

2.1. Olmejäätmed. 

2.1.1. Olmejäätmed käesoleva lisa mõistes on sellised tervishoiuasutuses tekkinud 

olmejäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, s.h koristusjäätmed. 

2.1.2. Olmejäätmed tuleb pakkida tekkekohas musta värvi jäätmekotti, mis suletakse enne 

äraviimist. Jäätmekotid võib paigutada ka jäätmemahutisse - konteinerisse. 

2.1.3. Olmejäätmed antakse üle jäätmeluba omavale veoettevõttele edasiseks käitlemiseks.  

 

2.2. Taaskasutatavad jäätmed. 

2.2.1. Klaasijäätmed. 

2.2.1.1. Klaasijäätmed on terved või purunenud värvilised ja värvitud klaaspudelid, -purgid ja 

- anumad. 

2.2.1.2. Klaasijäätmed tuleb paigutada eraldi mahutitesse, milledel on märge "värviline 

klaas" ja "värvitu klaas". Mahutid peavad olema kaanega suletavad ja valmistatud 

mitteläbitorgatavast materjalist . 

2.2.1.3. Täitunud mahutid tuleb jäätmete tekkekohast viia suletuina tervishoiuasutuse 

jäätmehoidlasse. Kogutud klaas antakse sealt üle klaasikogumisettevõttele. 

2.2.2. Vanapaber. 

2.2.2.1. Vanapaber on ajalehed, reklaamlehed, ajakirjad, koopia-ja masinakirjapaberid, muu 

kontoripaber ning majapidamispaber. 

2.2.2.2. Vanapaber tuleb sorteerida tekkekohas. Kogumiseks võib kasutada paberi 

pakkekasti. Vanapaber viiakse tekkekohast haigla jäätmehoidlasse ning antakse sealt üle 

paberikogumisettevõttele. Vajadusel võib majapidamis- ja kontoripaberi koguda eraldi. 

2.2.3. Diskreetne vanapaber. 

2.2.3.1. Diskreetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti 

teisi isikuid ja haigla tööd puudutavate andmetega. 

2.2.3.2. Diskreetset vanapaberit tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas kohas 

(lukustatud mahutis, kapis jne). 

2.2.3.3. Diskreetne vanapaber tuleb purustada haiglas või saata purustamiseks vastavasse 

jäätmekäitlusettevõttesse. 



2.2.3.4. Haiglas purustatud diskreetne vanapaber pannakse taaskasutatavate paberijäätmete 

mahutisse. Purustatud mittetaaskasutatav diskreetne vanapaber pannakse olmejäätmete 

mahutisse. 

2.2.3.5. Purustamiseks saadetav diskreetne vanapaber pannakse lukustatud mahutisse, milline 

antakse üle vastavale jäätmekäitlusettevõttele. 

2.2.3 Taaskasutatav papp ja kartong. 

2.2.3.1. Taaskasutatav papp ja kartong on puhtad papp-pakendid, mis ei sisalda 

ümbertöötlemist segavaid aineid (kile, plastmass, metall). 

2.2.3.2. Papp-pakendid tuleb suruda vajaduse korral tekkekohas kokku ja viia 

jäätmehoidlasse. Jäätmehoidlast antakse need üle (kokkusurutult või muul kujul, näit rullis) 

vastavale jäätmekäitlusettevõttele. 

 

3.Nõuded tervishoiuasutuse jäätmehoidlale 

 

3.1 Tervishoiuasutuse jäätmehoidla ruum peab vastama alljärgnevatele nõuetele: 

3.1.1. jäätmehoidla tuleb võimaluse korral rajada hoone keldrikorrusele, soovitavalt eraldi 

väljapääsuga hoonest; 

3.1.2. jäätmehoidlaks kohaldatud ruum peab olema mitteköetav, varjatud päikese eest ning 

näriliste- ja putukatevaba; 

3.1.3. jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad olema siledad, pragudeta, tehtud 

kergelt puhastamist võimaldavast ja desinfitseerivaid vahendeid taluvast materjalist; 

3.1.4. põranda ja seina liitekoht peab olema teostatud ümarnurgana; 

3.1.5. juhul, kui jäätmehoidlal on aken, peab see välistama sissepääsu akna kaudu; ning 

asetsema ühes tasapinnas seinaga; 

3.1.6. jäätmehoidlas tuleb säilitada kindlat temperatuurirežiimi (jahe või külm); 

3.1.7. jäätmehoidla ruum peab olema ventileeritav; 

3.1.8. jäätmehoidlal ei tohi olla kanalisatsiooni; 

3.1.9. jäätmehoidla ruum peab olema lukustatav 

3.1.10. jäätmehoidlal ei tohi olla jäätmešaht 


