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JÄRGMISED REEGLID RAKENDAVAD KÕIGILE, KES SISENEVAD RABEN GROUPI ALALE VÕI 
OSALEVAD MEIE PROTESSIDES. 

 

  

 

▪ Olete ette valmistunud ning valmis töötama; ei ole tarvitanud psühhotroopseid aineid, narkootikume ega 

alkoholi 

▪ Teete tööeelset kontrolli 

▪ Lõpetage töö kui see ei ole ohutu 

▪ Kasutate õigeid tööriistu ja seadmeid ning veenduge, et need on heas töökorras 

▪ Teate, mida teha hädaolukorras 

▪ Kasutage masinaid (sh roboteid) ainult siis, kui olete riskidest teadlik ja teate, kuidas neid ohutult kasutada 

▪ Kaitske keskkonda: 

▪ Sorteerige meie terminalides teekinud jäätmed 

▪ Säästa vett ja elektrit 

▪ Ärge saastage põhja- ega vihmavett kemikaalide eraldumisega 

▪ Sõidukite remont ja pesemine on terminalides keelatud, välja arvatud sõidukite teenindusjaamades 

 

 

 

▪ Oskate kasutada isikukaitsevahendeid. Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt terminali sissepääsude 

teadetetahvlitel ja eriti tööaladel kirjeldatud nõuetele 

▪ Kandke ja kasutage ülesande täitmiseks sobivaid ja heas töökorras isikukaitsevahendeid 

▪  Raben Groupi miinimumnõuded selles valdkonnas: 

▪ Terminalide veoplatsid: helkurvest 

▪ X-dock ja lepingulised logistikalaod: helkurvest, turvasaapad ja kiiver 

▪ Muud protsessid: vastavalt protsessi asukohas antud infole 

 

 

 

▪ Järgige tulekaitseprotseduuri  

▪ Suitsetage (ka e-sigarette) ainult selleks ettenähtud suitsetamiskohtades 

▪ Tagada juurdepääs tulekaitsevahenditele ja evakuatsiooniteedele 

▪ Pidage kinni tuletõkkeväravate blokeerimise keelust 

▪ Kui kõlab häire, suunduge evakuatsioonitee siltide järgi lähima varuväljapääsu poole ja liikuge määratud 

kogunemiskohta. Järgige evakuatsioonikoordinaatori juhiseid 

▪ Vigastuse korral võtke ühendust selleks määratud esmaabiandjatega – andmed teie töökoha teadetetahvlil 

1 # AUSTAGE PÕHITÕDESID 

2 # ISIKUKAITSEVAHENDID 

3 # TULEOHUTUS JA ESMAABI 



   

 

   

 

 

 

▪ Järgige liikluseeskirju nii kohapeal kui ka väljaspool 

▪ Järgige piirkiirust ja kinnitage turvavöö (maksimaalne kiirus veokite hoovis – 20 km/h, ladudes – 10 km/h) 

▪ Kasutage transporditava kauba liigile vastavaid sõidukeid ja masinaid 

▪ Pidage kinni mobiiltelefonide / nutitelefonide / ja muude mobiilseadmete kasutamise keelust autosõidul või 

laos kõndides 

▪ Järgige rangelt kõiki siduvaid õigusnorme, mis on seotud mobiiltelefonide ja muude seadmete kasutamisega 

autoroolis 

▪ Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate sõidu ajal vabakäeseadet 

▪ Hoidke oma sõiduki ja teiste sõidukite vahel ohutut vahemaad 

▪ Ohtlike sõidutingimuste korral rakendage erilisi ettevaatusabinõusid 

▪ Peatuge, kui oled väsinud 

▪ Jalakäijad - kasutage selleks ettenähtud radu, ärge kiirustage ja andke teed laos liikuvatele tõstukitele 

 

 

 

▪ Teatage viivitamatult kõikidest vahejuhtumitest (vigastused, liiklusõnnetused, keskkonnaohud, tulekahjud ja 

peaaegu tabanud õnnetused) oma ülemusele, töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatorile või mõnele teisele 

Rabeni töötajale 

▪ Kaaluge iga ülesande mõju tervisele 

▪ Jälgige ohte, ärge jätke neid tähelepanuta 

▪ Organisatsiooni, seadmete, tehase, protsessi muutumise korral: 

▪ Kontrollige, kas risk on pärast muudatust ümber hinnatud 

▪ Arutage muutunud tingimusi igapäevasel stardieelsel koosolekul 

▪ Kui leiate, et muudatused on ebaturvalised, teavitage sellest oma juhendajat 

 

 

 

▪ Töötage ohutult 

▪ Hoidke oma tööala korras 

▪ Käsitsi teisaldamise korral – arvesta kaalu ja suuruse piirangutega ühe inimese tõstmisel, lükkamisel, 

tõmbamisel 

▪ Tagada, et masinad ja sõidukid on ülesande täitmiseks sobivad, tehniliselt kontrollitud ja kasutamiseks heaks 

kiidetud  

▪ Rakendada ergonoomiareegleid 

▪ Teadke, kuidas hoida, kõrvaldada ja käidelda ohtlikke aineid, millega töötate 

4 # LIIKUMINE (MASINAD, SÕIDUKID, JALAKÄIJAD) 

5 # OHTUDEST TEATAMINE 

6 # OHUTU TÖÖ NÕUDED: 



   

 

   

▪ Tagage, et energiaallikad oleksid turvalised ega kujutaks endast ohtu tervisele ja elule 

▪ Teavitage tööprotsesside muudatustest, et minimeerida õnnetuste ja kutsehaiguste riski 
▪ Kui te ei ole Raben Groupi ettevõtte töötaja, tutvuge oma tööpiirkonna TTO koordinaatori ja tema volituste 

ulatusega, järgige tema juhiseid. TTO koordinaatori andmed on saadaval teadetetahvlil 

 

 

 

▪ Läbinud kohustuslikku koolitust 

▪ Juhendada külastajaid, alltöövõtjaid ja teisi meie ruumidesse sisenevaid isikuid 

▪ Pea arvestust koolituste üle 

▪ Jaga oma teadmisi ja kogemusi teistega 

▪ Kontrollige teadetetahvlilt olulist TTO-teavet – konkreetse piirkonna üldised TTO-eeskirjad 

 

 

 

▪ Kasutage isiklikke kukkumiskaitsevahendeid (nt kiiver, rakmed), kui kollektiivsed kaitsemeetmed pole 

saadaval 

▪ Katusel töötades - viige läbi eelülevaatus, riskianalüüs ja kontrollige poodiumite, turvasiinide ja 

päästerõngaste paigaldamist 

▪ Mobiilsete kõrgendatud tööplatvormide kasutamisel olema sertifitseeritud ja koolitatud ning varustatud 

isikukaitsevahenditega 

▪ Kasutage inimeste tõstmiseks ainult volitatud seadmeid 

▪ Redeleid võib kasutada ainult erandjuhtudel 

 

 

 

▪ Enne kasutamist kontrollige tööriistu ja seadmeid, et veenduda nende sobivuses ülesande jaoks – eelkõige 

maksimaalse tõstevõime ja lastitüübi jaoks 

▪ Kontrollige, kas seadmed on töökorras 

▪ Teatage seadme märgatud defektidest 

▪ Kinnitage veos korralikult 

▪ Veenduge, et teie ega teised ei viibiks varustuse ja tõstetud veose kukkumistsoonis 

 

 

 

 

 

 

7 # KOOLITUS JA SUHTLUS 

8 # TÖÖDATES KÕRGUSTES 

9 # TÕSTMINE JA MEHAANILINE KÄSITSENINE (TÖÖRISTAD JA SEADMED) 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Teadke, millised tööd nõuavad kirjalikku luba, näiteks: 

▪  kuumtööd (keevitus, leeklõikus, lihvimine) 

▪ elektritööd 

▪ töö ohtlike ainetega 

▪ hooldustööd, mis ohustavad või lülitavad välja kriitilised ohutussüsteemid, nagu tulekahju- ja 

gaasituvastussüsteemid 

▪ töö kitsastes ruumides, kaevudes, kanalites, mahutites 

▪ Neid töid saate teha ainult kehtiva loaga. Kahtluse korral konsulteerige oma juhendajaga. Kui töö ulatus või 

tingimused muutuvad, hankige uus luba 

▪ Järgige loas toodud juhiseid 

 

 

Praegune versioon on saadaval aadressil www.raben-group.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 # LUBA NÕUDVAD TÖÖD 


