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TERVISHOIU- JA VETERINAARTEENUSE OSUTAJA JAATMETE T-'iTTITN,TTSB

KORD

S I Uldsntred

(1) Kiiesolev lisa mZi?irab kindlaks tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate

j:iAtmete (edaspidi tervishoiu- ja veterinaarjiiiitmed) kaitlemise kona ning on kohustuslik kdikidele

valla tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarasutustele ning nende laboratooriumitele (edaspidi

tervishoiuasutused), kus tekivad jaiitmed, mis on jaatmeliikide, sealhulgas ohtlike j Ziiitmete

nimistus (edaspidi jiutmenimistu) miiiiratletud "inimeste ja loomade tervishoiul v6i sellega

seonduvatel uuringutel tekkinud j iiiitmetena".

(2) KZiesolev lisa ei kiisitle heitgaasidegaja heitvetega keskkonda suunatavaid jiiiike.

$ 2 Jiiiitmete kiiitlemine

Segaolmejii?itmed:

l) segaolmejiiiitmed kiiesoleva lisa m6istes on sellised tervishoiuasutustes tekkinud olmejiiAtmed,

mida ei ole vdimalik taaskasutada, sh koristusjii?itmed;

2) segaolmejiiiitmed tuleb pakkida tekkekohas musta v6i halli viirvi jZiiitmekotti, mis suletakse enne

iiraviimist. Jiiiitmekotid asetatakse konteineritesse, mida tiihjendab iiravedu korraldav

j iiZitmekiiitlusettev6te.

$ 3 Taaskasutatavad jiiiitmed

(1) Pakendid ja pakendijiiiitmed:

pakendid ja pakendijZUtmed tuleb koguda muudest jiiiitmetest eraldi ja anda tile selleks etteniihtud

kogumispunktidesse. Uleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kel.rtestatud

n6uetele.

(2) Vanapaber ja papp:

1) vanapaberit ja pappi tuleb koguda eraldi ja suunata taaskasutusse, kui seda tekib

tervishoiuasutuses iile 50 kg niidalas;



2 ) vanapaber tuleb sorlida tekkekohas, kogumiseks vdib kasutada paberi pakkekastr.

(3) Diskreetne vanapaber:

1) diskeetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid ja

tervishoiuasutuse t<iod puudutavate andmetega;

2) diskreetset vanapaberit tuleb hoida k6rvalistele isikutele mittekiittesaadavas kohas (lukustatud

ruumis, kapis jne);

3) diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses v6i saata purustamiseks vastavasse

i ?iAtmekaitlusettevdttesse;

4) tervishoiuasutuses purustatud diskeetne vanapaber pannakse taaskasutatavate paberij iiZitmete

mahutisse;

5) purustamiseks saadetav diskreetne vanapaber pannakse lukustatud mahutisse, mis antakse iile

vastavale j aatmekiiitlusettev6ttele ; .

$ 4 Bioloogilised jiiiitmed

(1) Bioloogilised jaatmed on operatsiooni kiiigus tekkinud jiiiitmed (amputeeritud kehaosad ja

elundid), iihekordsed siistlad, vananenud verekotid verega, verekomponendid,

verei.ilekandesiisteemid, verine v6i niiske sidumismaterjal, aspiratsiooni torud, kateetrid jt

patsiendi kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed'

(2) Bioloogilised j iiatmed tuleb tekkekohas pakkida punasesse j iiatmekotti, millel on markeering

"Bioloogilised jiiiitmed". Vajadusel v6ib kasutada ka muud pakendit, millel on punane silt

"Bioloogilised jaatmed". JZiiitmekoti kaal ei tohi iiletada 15 kg. Jiiiitmekotid varustatakse sildiga,

millel on mZirgitud j ii?itmetekitaj a (tervishoiuasutus, osakond) ning pakkimiskuupiiev. .IiiZitmekotid

ruleb hoolikalt sulgeda.

(3) Jiiatmed viiakse tekkekohast pakituna iga piiev j 2iiitmehoidlasse, kus neid hoitakse teistest

j iiiitmetest eraldi, v6imaluse konal omaette ruumis, ning antakse iile vastavat jaatmeluba omavale

j iiiitmekiiitlusettev6ttele.

$ 5 Teravad ja torkivad jii?itmed

(1) Teravad ja torkivad jzi?itmed on n6elad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid,

tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.

(2) Teravad ja torkivad jiiiitmed tuleb asetada raskesti l?ibitorgatavast materjalist valmistatud

suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering "Teravad ja torkivad jiiiitmed". Pakendi kaal

ei tohi tiletada 15 kg. Pakendile tuleb miirkida jaatmete tekitaj a (tervishoiuasutus, osakond) ja

pakkimiskuupiiev.



(3) Kanistreid teravate ja torkivate jiiiitmetega tuleb hoida jaatmehoidlas eraldi lukustatavas

ruumis, kus need pakitakse punasesse j ii.?itmekotti, millel on markeering "Teravad ja torkivad

jiiiitmed". Vajadusel v6ib jiiiitmekanistrid asetada mdnda teisse pakendisse, millel on punane silt

,,Teravad ja torkivad jaatmed". JZiiltmekotid v6i teised j?iiitmepakendid suletakse ning antakse iile

koos bioloogiliste j:iAtmetega vastavat luba omavale j iiZitmekiiitlusettev6ttele.

$ 6 Nakkusohtlikud j iiiitmed

(1) Nakkusohtlikud j aatmed tuleb pakkida kollasesse jaatmekotti, millel on markeering

,,Nakkusohtlikud jii?itmed". Pakendile miirgitakse j ziAtmete tekitaja (tervishoiuasutus, osakond)

ning pakkimiskuupiiev. Jiizitmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.

(2) Nakkusohtlikke jiintmeid ei tohi hoiustada j ii?itmete tekkekohas. Need tuleb viia iga pZiev

j iiiitmehoidlasse selleks etteniihtud omaette lukustatavasse ruumi ning asetada teise kollasesse

jziatmekotti, millel on markeering "Nakkusohtlikud jiiiitmed". Pakendi kaal ei tohi iiletada l5 kg.

(3) Nakkusohtlikud j iiiitmed tuleb anda Ule vastavat luba omavale j iiiitmekiiitlusettev6ttel e kahe

niidala jooksul.

$ 7 Muud ohtlikud jiiiitmed

(1) Ravimijiiiitmed:

1) ravimij iiiitmed on ravimid, mis on riknenud v6i nende kehtivusaeg on l6ppenud;

2) ravimeid ei eemaldata originaalpakenditest. Ravimijiiiitmed (va jiiZitmenimistus koodiga

18.01.09 nimetatud) pakitakse plastikkotti v6i -purki, mis omakorda pakitakse lukustatavatesse

kastidesse. Kastidele miirgitakse asutuse nimi ja markeeritakse sildiga "Ravimijiiiitmed".

Tstitostaatikumid pakitakse eraldi ja tiihistatakse miirkega "Tsiitostaatravimijiiiitmed" - Pakitud

ravimijiiZitmed kogutakse, asetatakse lukustatavatesse kastidesse ning antakse iile vastavat luba

omavale j iiiitmektiitlusettev6ttele. Pakendile milrgitakse ravimijZiiltmed tekitanud tervishoiuasutus.

(2) Elavh6bedajiiiitmed:

1) elavhobedajiiatmed tekivad purunenud v6i vanadest kaadiklaasidest, vererdhuaparaatidest ning

m6nedest elavh6bedat sisaldavatest reagentidest. Ka amalgaami jiiiitmed on elavhdbedajiiiitmed;

2) erineval kujul esinevat elavh6bedat sisaldavad jiiatmed tuleb hoida iiksteisest eraldi. Need

pakitakse plastikpurki vdi klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhdheda

(tekib nt purunenud kraadiklaasist) aurustumise vtiltimiseks tuleb see paigutada veega anumasse,

nii et vesi katab elavh6beda. Pakend tiihistatakse markeeringuga "Elavh6bedajiiiitmed". Pakendile

miirgitakse ka j iiZitmed tekitanud tervishoiuasutus ning jiiiitmeliik;



3) pakendeid elavh6bedaj iiiitmetega tuleb hoida viiljaspool osakonda j iiiitmehoidlas, kust need

' saadetakse edasi vastavat luba omavale j iiiitmekiiitlusettev6ttele;

(3) Kemikaalide j2i2itmed:

1) kemikaalide j iiiitmed on ohtlike kemikaalide jaagid;

2) kemikaalide j ?iiitmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava margistusega anumasse,

mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad

mZirgistused. Pakendile tuleb lisada miirge "Kemikaalide jiiiitmed" ja jaatmed tekitanud

tervishoiuasutus;

3) kemikaalide i iiatmeid tuleb sailitada ohtlike j iiiitmetena j ziiitmehoidlas.

4) kemikaalicle j aatmed tuleb anda ijle kiiitlemiseks vastavat luba omavale j iiiitmekiiitlusettevdttele;

(4)Kasutatud elavh6bedalambid

1) kasutatud elavhdbedalambid on kasutusest k6rvaldatud elavh6bedat sisaldavad halogeen- ja

luminofoorlambid ning lambid valgustitest;

2) kasutatud (sh katkised) elavh6bedalambid tuleb panna kaanega suletavasse kasti v6i

originaalpakendisse, nii et lambid ei puruneks. Pakendile miirgitakse j iiiitmed tekitanud

terwishoiuasutus;

3) kasutatud elavhdbedalampe hoitakse jiiiitmehoidlas selleks ettenZihtud pakendites ning antakse

iile vastavat luba omavale jiiiitmekaitlusettev6ttele.

(5) Vananenud (kasutatud) akud ja patareid:

vananenud (kasutatud) akud ja patareid tuleb viia jtiiitmehoidlasse ning panna sobivasse

kogumisvahendisse. Sealt tuleb need anda iile (koos akuvedelikuga) vastavat luba omavale

j ii?itmekZiitlusettev6ttele ;

(6) Kasutusest kdrvaldatud ilmuti, kinniti ja filmid:

1) kasutusest k6rvaldatud kinniti ja ilmuti tuleb valada j ?iAtmekanistrisse ning hoida ohtlike

jiilitmetena jiiatmehoidlas. Pakendile tuleb miirkida jiiatmete nimetus ja tekitaja (terwishoiuasutus,

osakond). Kinniti, ilmuti ja filmid antakse iile vastavat luba omavale j Uidtmekiiitlusettevdttele.

2) ilmuteid v6ib juhticla iihiskanalisatsiooni selle valdaja loal kemikaalidele kehtestatud nduete

j lirgi.

(7) Naftasaadusi sisaldavad j ii?itmed:

1) naftasaadusi sisaldavad j iiAtmed on seadmete hooldusel tekkinud Slide ja mii2irdeainete j Ziiitmed;

2) naftasaadusi sisaldavad j iiatmed tuleb koguda nende tekkekohas sobivatesse mahutitesse.

Tziitumisel viiakse mahutid j iiiitmehoidlasse ning siiilitatakse ohtlike jaatmetena;

3) naftasaadusi sisaldavad j Ziiitmed tuleb anda iile vastavat luba omavale jiiatmekditlusettev6ttele;



$ 8 Tehnilised n6uded terwishoiuasutuse jiiiitmehoidlale

(1) Terwishoiuteenust osutava asutuse jiiiitmehoidla on ruum v6i ruumide kompleks (koos- vdi

eraldiasuvad), mis vastab alljiirgnevatele tehnilistele n6uetele:

1) jiiatmehoidla tuleb v6imaluse korral raj ada ter.,iishoiuasutuse keldrikorrusele, soovitavalt eraldi

viilj apiilisuga hoonest;

2) jaatmehoidlaks kohaldatud ruum peab olema mittekdetav, varjatud piiikese eest ning seal ei tohi

olla niirilisi ega putukaid;

3) jiiatmehoidla lagi, seinad, pdrand ja uks peavad olema siledad, pragudeta, ruumi siseviimistlus

peab v6imaldama niisket puhastamist, desinfitseerivate ja kahjurit6rjevahendite kasutamist;

4) pSranda ja seina liitekoht peab olema teostatud iimamurgana,

5) juhul, kui jaatmehoidlal on aken, peab see asetsema iihes tasapinnas seinaga:

6) j iiiitmehoidlas tuleb siiilitada kindlat temperatuurireZiimi (iahe v6i kiilm);

7) .jiiiitmehoidla ruum peab olema ventileeritav;

8) jaatmehoidlal ei tohi olla j,iatmesahti;

9) jriatmehoidla ruum peab olema lukustatav.

(2) Veterinaarteenust osutava asutuse jtiiitmehoidla all mOistetakse muust ruumist eraldatud

ruumiosa, milles on loodud tekkivate jiiatmete hoidmiseks ja sAilitamiseks vaj alikud tingimused.


