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EESSÕNAEESSÕNA

23. mail 2005 võttis Maailma Terviseassamblee vastu Rahvusvahelised Tervise-eeskirjad (2005) 23. mail 2005 võttis Maailma Terviseassamblee vastu Rahvusvahelised Tervise-eeskirjad (2005) 
ning 1969. aasta rahvusvahelistes sanitaar-meditsiinilistes eeskirjades nõutud deratisat-ning 1969. aasta rahvusvahelistes sanitaar-meditsiinilistes eeskirjades nõutud deratisat-
sioonitunnistus/deratisatsioonist vabastamise tunnistus asendati laiema kohaldamis alaga sioonitunnistus/deratisatsioonist vabastamise tunnistus asendati laiema kohaldamis alaga 
laeva sanitaartunnistustega, mis jõustusid 15. juunil 2007.laeva sanitaartunnistustega, mis jõustusid 15. juunil 2007.

Rahvusvahelistes Tervise-eeskirjades (2005) on sätestatud, et osalised võivad volitada Rahvusvahelistes Tervise-eeskirjades (2005) on sätestatud, et osalised võivad volitada 
teatavaid sadamaid väljastama sanitaartunnistusi ja nende lisasid ning osutama eeskirjade teatavaid sadamaid väljastama sanitaartunnistusi ja nende lisasid ning osutama eeskirjade 
1. lisas nimetatud teenuseid. Volitatud sadamates peavad muu hulgas olema väljaõppinud 1. lisas nimetatud teenuseid. Volitatud sadamates peavad muu hulgas olema väljaõppinud 
töötajad, kes võivad minna laeva pardale, hinnata võimalikke rahvatervise riske ja rakendada töötajad, kes võivad minna laeva pardale, hinnata võimalikke rahvatervise riske ja rakendada 
kontroll- ja tõrjemeetmeid. Seega on kindlasti vaja kehtestada ülemaailmne ja ühtne kord kontroll- ja tõrjemeetmeid. Seega on kindlasti vaja kehtestada ülemaailmne ja ühtne kord 
laevade inspekteerimiseks.laevade inspekteerimiseks.

Pärast Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (2005) jõustumist juunis 2007 koostati Maailma Pärast Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (2005) jõustumist juunis 2007 koostati Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) terviseohutuse- ja keskkonnavaldkonna poolt (mille Terviseorganisatsiooni (WHO) terviseohutuse- ja keskkonnavaldkonna poolt (mille 
vastutus  alas on tervise eeskirjade kohaldamine sadamatele, lennujaamadele ja maismaa vastutus  alas on tervise eeskirjade kohaldamine sadamatele, lennujaamadele ja maismaa 
piiripunktidele) „Tehniline vahenõuanne laevade kontrollimiseks ja sanitaartunnistuste piiripunktidele) „Tehniline vahenõuanne laevade kontrollimiseks ja sanitaartunnistuste 
väljastamiseks”. See tehniline nõuanne, mis avaldati 2007. aasta augustis, on lepinguosalistele väljastamiseks”. See tehniline nõuanne, mis avaldati 2007. aasta augustis, on lepinguosalistele 
riikidele abiks laevade kontrolli korraldamisel ja sanitaartunnistuste väljastamisel.riikidele abiks laevade kontrolli korraldamisel ja sanitaartunnistuste väljastamisel.

Käesolev „Laevade kontrollimise ja laevade sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamat” Käesolev „Laevade kontrollimise ja laevade sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamat” 
(edaspidi „käsiraamat”) asendab varasema tehnilise vahenõuande ja aitab kaasa laevade (edaspidi „käsiraamat”) asendab varasema tehnilise vahenõuande ja aitab kaasa laevade 
sanitaartunnistuste eesmärgi ja kohaldamisala ühtsele tõlgendamisele kogu maailmas. sanitaartunnistuste eesmärgi ja kohaldamisala ühtsele tõlgendamisele kogu maailmas. 
See on oluline vahend, mis aitab ennetada ja tõrjuda teadaolevaid rahvatervise riske See on oluline vahend, mis aitab ennetada ja tõrjuda teadaolevaid rahvatervise riske 
(mitte ei keskendu ainult närilistele) ning sätestab ühtse korra sündmuste ja laeva pardal (mitte ei keskendu ainult närilistele) ning sätestab ühtse korra sündmuste ja laeva pardal 
võetud meetmete registreerimiseks ja nendest teatamiseks. Käsiraamatu eesmärk on võetud meetmete registreerimiseks ja nendest teatamiseks. Käsiraamatu eesmärk on 
teavitada transpordivahendite operaatoreid, parandada nende reageerimist rahvatervise teavitada transpordivahendite operaatoreid, parandada nende reageerimist rahvatervise 
sündmustele ja luua võimalus sanitaarseisundi rutiinseks kontrollimiseks laevades vähemalt sündmustele ja luua võimalus sanitaarseisundi rutiinseks kontrollimiseks laevades vähemalt 
kaks korda aastas.kaks korda aastas.

Käsiraamatut võib kasutada samaaegselt „Laeva sanitaar- ja hügieenijuhendiga” (Käsiraamatut võib kasutada samaaegselt „Laeva sanitaar- ja hügieenijuhendiga” (Guide to Guide to 
ship sanitationship sanitation, WHO 2011) ja „Laevadel meditsiiniabi korraldamise rahvusvahelise juhendiga” , WHO 2011) ja „Laevadel meditsiiniabi korraldamise rahvusvahelise juhendiga” 
((International Medical Guide for ShipsInternational Medical Guide for Ships, WHO 2007), mis käsitlevad haiguste ennetamist ja ravi , WHO 2007), mis käsitlevad haiguste ennetamist ja ravi 
laevadel. Käsiraamatu koostamine toimus vaheldumisi eksperdihindamistega. Käsiraamatu laevadel. Käsiraamatu koostamine toimus vaheldumisi eksperdihindamistega. Käsiraamatu 
läbivaatamiseks toimusid järgmised ekspertide kohtumised:läbivaatamiseks toimusid järgmised ekspertide kohtumised:
• transporditöörühma mitteametlik kohtumine laevade sanitaarjuhendi arutamiseks, • transporditöörühma mitteametlik kohtumine laevade sanitaarjuhendi arutamiseks, 

Prantsusmaa, Lyon, 6.–8. november 2007;Prantsusmaa, Lyon, 6.–8. november 2007;
• transporditöörühma mitteametlik kohtumine laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste • transporditöörühma mitteametlik kohtumine laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste 

väljastamise korra kavandamiseks, Prantsusmaa, Lyon, 17.–19. detsember 2007;väljastamise korra kavandamiseks, Prantsusmaa, Lyon, 17.–19. detsember 2007;
• mitteametlik nõupidamine laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste väljastamise korra • mitteametlik nõupidamine laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste väljastamise korra 

projekti üle, Prantsusmaa, Lyon, 14.–16. aprill 2008;projekti üle, Prantsusmaa, Lyon, 14.–16. aprill 2008;
• kohtumine seoses laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste väljastamise soovitusliku • kohtumine seoses laevade kontrolli ja sanitaartunnistuste väljastamise soovitusliku 

korraga, Prantsusmaa, Lyon, 14.–15. aprill 2009;korraga, Prantsusmaa, Lyon, 14.–15. aprill 2009;
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• mitteametlikud nõupidamised laevade sanitaarjuhendi üle, Prantsusmaa, Lyon, 12.–16. • mitteametlikud nõupidamised laevade sanitaarjuhendi üle, Prantsusmaa, Lyon, 12.–16. 
oktoober 2009.oktoober 2009.

Käsiraamat pandi WHO veebilehele avalikuks aruteluks mais 2010. Kohtumistel ja Käsiraamat pandi WHO veebilehele avalikuks aruteluks mais 2010. Kohtumistel ja 
hindamistes osalesid eri arenenud ja arenguriikide esindajad ja eksperdid merematkelaevade hindamistes osalesid eri arenenud ja arenguriikide esindajad ja eksperdid merematkelaevade 
operaatorfi rmadest, meremeeste ühingutest, Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (2005) operaatorfi rmadest, meremeeste ühingutest, Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (2005) 
koostööriikidest, sadamas järelevalve teostavatest ametkondadest ja muudest asutustest. koostööriikidest, sadamas järelevalve teostavatest ametkondadest ja muudest asutustest. 
Kõik osalenud on loetletud tänusõnade peatükis.Kõik osalenud on loetletud tänusõnade peatükis.

Aastatel 2008–2010 toimusid seminarid ja õppused regioonide siseselt ning regionaalsel Aastatel 2008–2010 toimusid seminarid ja õppused regioonide siseselt ning regionaalsel 
ja regioonidevahelisel tasandil, milles osalesid eksperdid kõigist WHO regionaalsetest ja regioonidevahelisel tasandil, milles osalesid eksperdid kõigist WHO regionaalsetest 
kontoritest. Töörühmade kohtumised võimaldasid vaadata üle varasemad tehnilised kontoritest. Töörühmade kohtumised võimaldasid vaadata üle varasemad tehnilised 
vahenõuanded ja katsetada kavandamisjärgus käsiraamatut laevadel toimunud õppuste vahenõuanded ja katsetada kavandamisjärgus käsiraamatut laevadel toimunud õppuste 
käigus. WHO regionaalsed ja riigikontorid ning eri riikide terviseametid toetasid seminare käigus. WHO regionaalsed ja riigikontorid ning eri riikide terviseametid toetasid seminare 
ja õppusi järgmistes kohtades: Sines, Portugal (2009); Santos (2008), Fortaleza (2010), ja õppusi järgmistes kohtades: Sines, Portugal (2009); Santos (2008), Fortaleza (2010), 
Brasiilia; Palma de Mallorca (2008), Cartagena (2009), Las Palmas de Gran Canaria (2010), Brasiilia; Palma de Mallorca (2008), Cartagena (2009), Las Palmas de Gran Canaria (2010), 
Hispaania; Amsterdam, Madalmaad (2007); Hamburg, Saksamaa (2008); Miami, USA (2008); Hispaania; Amsterdam, Madalmaad (2007); Hamburg, Saksamaa (2008); Miami, USA (2008); 
Bridgetown, Barbados (2008); Manila, Filipiinid (2009); Colombo, Sri Lanka (2010); ja Pariis, Bridgetown, Barbados (2008); Manila, Filipiinid (2009); Colombo, Sri Lanka (2010); ja Pariis, 
Prantsusmaa (2009).Prantsusmaa (2009).
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TÄNUSÕNADTÄNUSÕNAD

Käesolev käsiraamat valmis mitmete arengu- ja arenenud riikide ekspertide koostöö Käesolev käsiraamat valmis mitmete arengu- ja arenenud riikide ekspertide koostöö 
tulemusena.tulemusena.

Käesoleva “Laevade kontrollimise ja sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamatu” Käesoleva “Laevade kontrollimise ja sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamatu” 
koostamisel tunnustatakse järgnevate inimeste olulist panust:koostamisel tunnustatakse järgnevate inimeste olulist panust:

Jaret T. Ames, Vessel Sanitation Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Jaret T. Ames, Vessel Sanitation Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
United States of AmericaUnited States of America

James Barrow, Division of Global Migration and Quarantine, National Center for Preparedness, James Barrow, Division of Global Migration and Quarantine, National Center for Preparedness, 
Detection, and Control of Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Detection, and Control of Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, United States of AmericaAtlanta, United States of America

Marie Baville, Environment Health Offi  cer, Department of Emergency Response and Marie Baville, Environment Health Offi  cer, Department of Emergency Response and 
Preparedness, General Directorate of Health, Ministry of Health, Paris, FrancePreparedness, General Directorate of Health, Ministry of Health, Paris, France

Priagung Adhi Bawono, Quarantine Sub-directorate, Directorate General Disease Control Priagung Adhi Bawono, Quarantine Sub-directorate, Directorate General Disease Control 
and Environmental Health, Ministry of Health, Jakarta, Indonesiaand Environmental Health, Ministry of Health, Jakarta, Indonesia

David Bennitz, Public Health Bureau, Health Canada, Ottawa, CanadaDavid Bennitz, Public Health Bureau, Health Canada, Ottawa, Canada

Colin Browne, Pan American Health Organization/Eastern Caribbean Countries, Bridgetown, Colin Browne, Pan American Health Organization/Eastern Caribbean Countries, Bridgetown, 
Barbados, World Health OrganizationBarbados, World Health Organization

Luiz Alves Campos, National Health Surveillance Agency (Anvisa), Brasilia, BrazilLuiz Alves Campos, National Health Surveillance Agency (Anvisa), Brasilia, Brazil

Susan Courage, Environmental Health Bureau, Safe Environments DirectorateSusan Courage, Environmental Health Bureau, Safe Environments Directorate

Health Canada, CanadaHealth Canada, Canada

Yves Chartier, WHO, Geneva, SwitzerlandYves Chartier, WHO, Geneva, Switzerland

Frédéric Douchin, Departmental Directorate of Health and Social Aff airs of the Seine Frédéric Douchin, Departmental Directorate of Health and Social Aff airs of the Seine 
Maritime, FranceMaritime, France

Zhiqiang Fang, Department of Health Quarantine of General Administration of Quality Zhiqiang Fang, Department of Health Quarantine of General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine, Beijing, ChinaSupervision, Inspection and Quarantine, Beijing, China

Milhar Fuazudeen, Maritime Training and Human Element Section, Maritime Safety Division, Milhar Fuazudeen, Maritime Training and Human Element Section, Maritime Safety Division, 
International Maritime Organization, London, United KingdomInternational Maritime Organization, London, United Kingdom

Christos Hadjichristodoulou, University of Thessaly, Larissa, GreeceChristos Hadjichristodoulou, University of Thessaly, Larissa, Greece

Daniel Lins Menucci, WHO, Lyon, FranceDaniel Lins Menucci, WHO, Lyon, France

Hameed Gh H Mohammad, Ports and Borders Health Division, Rumaithiya, State of KuwaitHameed Gh H Mohammad, Ports and Borders Health Division, Rumaithiya, State of Kuwait

Rosemarie Neipp, General Directorate for Public Health and Foreign Health Aff airs, Ministry Rosemarie Neipp, General Directorate for Public Health and Foreign Health Aff airs, Ministry 
of Health and Social Policy, Spainof Health and Social Policy, Spain

Ma Lixin, Department of Health Quarantine of General Administration of Quality Supervision, Ma Lixin, Department of Health Quarantine of General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine, Beijing, ChinaInspection and Quarantine, Beijing, China

Henry Kong, Port Health Offi  ce, Hong Kong Special Administrative Region, ChinaHenry Kong, Port Health Offi  ce, Hong Kong Special Administrative Region, China

Jenny Kremastinou, National School of Public Health, Athens, GreeceJenny Kremastinou, National School of Public Health, Athens, Greece
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Maike Lamshöft, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine Maike Lamshöft, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine 
and Maritime Medicine, Hamburg, Germanyand Maritime Medicine, Hamburg, Germany

Fábio Miranda da Rocha, National Health Surveillance Agency (Anvisa), Brasilia, BrazilFábio Miranda da Rocha, National Health Surveillance Agency (Anvisa), Brasilia, Brazil

Mohamed Moussif, Mohamed V International Airport, Casablanca, MoroccoMohamed Moussif, Mohamed V International Airport, Casablanca, Morocco

Barbara Mouchtouri, University of Thessaly, Larissa, GreeceBarbara Mouchtouri, University of Thessaly, Larissa, Greece

Matthijs Plemp, National Institute of Public Health and the Environment, The NetherlandsMatthijs Plemp, National Institute of Public Health and the Environment, The Netherlands

Thierry Paux, Department of Alert, Response and Preparedness, Ministry of Health, Paris,Thierry Paux, Department of Alert, Response and Preparedness, Ministry of Health, Paris,

FranceFrance

Tobias Riemer, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine and Tobias Riemer, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine and 
Maritime Medicine, GermanyMaritime Medicine, Germany

Clara Schlaich, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine and Clara Schlaich, Hamburg Port Health Center, Central Institute for Occupational Medicine and 
Maritime Medicine, Hamburg, GermanyMaritime Medicine, Hamburg, Germany

Christoph Sevenich, Institute for Occupational and Maritime Medicine, Hamburg Port Health Christoph Sevenich, Institute for Occupational and Maritime Medicine, Hamburg Port Health 
Center, GermanyCenter, Germany

Natalie Shaw, International Shipping Federation, London, United KingdomNatalie Shaw, International Shipping Federation, London, United Kingdom

Mel Skipp, Carnival UK, Cruise Lines International Association, London, United KingdomMel Skipp, Carnival UK, Cruise Lines International Association, London, United Kingdom

Maria Dulce Maia Trindade, Macao International Airport/Port Health Authority,  Centre Maria Dulce Maia Trindade, Macao International Airport/Port Health Authority,  Centre 
for Prevention and Control of Disease/ Health Bureau, Government of Macao Special for Prevention and Control of Disease/ Health Bureau, Government of Macao Special 
Administrative Region, ChinaAdministrative Region, China

Stéphane Veyrat, Department of Emergency Response and Preparedness, General Stéphane Veyrat, Department of Emergency Response and Preparedness, General 
Directorate of Health, Ministry of Health, Paris, FranceDirectorate of Health, Ministry of Health, Paris, France

Mario Vilar, Ministerio de Salud Publica, Dirección General de la Salud, Montevideo, UruguayMario Vilar, Ministerio de Salud Publica, Dirección General de la Salud, Montevideo, Uruguay

Ninglan Wang, WHO, Lyon, FranceNinglan Wang, WHO, Lyon, France

Sandra Westacott, Port Health Services, Southampton City Council, Southampton, United Sandra Westacott, Port Health Services, Southampton City Council, Southampton, United 
KingdomKingdom

Ruth Anderson ja Agnieszka Rivière, kes pakkusid korralduslikku ja administratiivset Ruth Anderson ja Agnieszka Rivière, kes pakkusid korralduslikku ja administratiivset 
abi käsiraamatu koostamiseks läbiviidud koosolekutel. Daniel Lins Menucci, Christos abi käsiraamatu koostamiseks läbiviidud koosolekutel. Daniel Lins Menucci, Christos 
Hadjichristodoulou, Barbara Mouchtouri, Bruce Plotkin, Clara Schlaich, Christoph Sevenich Hadjichristodoulou, Barbara Mouchtouri, Bruce Plotkin, Clara Schlaich, Christoph Sevenich 
ja Ninglan Wang kirjutasid ja retsenseerisid käsiraamatu lõpliku versiooni. Käesoleva ja Ninglan Wang kirjutasid ja retsenseerisid käsiraamatu lõpliku versiooni. Käesoleva 
dokumendi “Laevade kontrollimise ja sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamatu” dokumendi “Laevade kontrollimise ja sanitaartunnistuste väljastamise käsiraamatu” 
ettevalmistamine sai võimalikuks tänu järgnevate asutuste sisulisele ja logistilisele toele: ettevalmistamine sai võimalikuks tänu järgnevate asutuste sisulisele ja logistilisele toele: 
Prantsuse terviseministeerium, the Hamburg Port Health Center (Saksamaa), the United Prantsuse terviseministeerium, the Hamburg Port Health Center (Saksamaa), the United 
States Centers for Disease Control and Prevention; Thessaly ülikool, Kreeka; National Health States Centers for Disease Control and Prevention; Thessaly ülikool, Kreeka; National Health 
Surveillance Agency (Anvisa), Brasiilia; General Administration of Quality Supervision, Surveillance Agency (Anvisa), Brasiilia; General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine(AQSIQ), Hiina; Hispaania terviseministeerium, Portugali Inspection and Quarantine(AQSIQ), Hiina; Hispaania terviseministeerium, Portugali 
terviseministeerium ja Health Canada.terviseministeerium ja Health Canada.
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SÕNASTIKSÕNASTIK

• Aktsepteeritav mitte-rotikindel materjal
Materjal, mille pind on rottide närimisele vastupidav, kui katmata servad on kaetud plekiga, 
kuid millest rotid võivad läbi tungida, kui närimisservad pole kaitstud.

• Bioohtlike jäätmete kott
Kott selliste bioloogiliselt ohtlike jäätmete jaoks, mis tuleb enne lõplikku kõrvaldamist 
heakskiidetud viisil mikrobioloogiliselt inaktiveerida. Kotid peavad olema ühekordselt 
kasutatavad, veekindlad ja piisavalt tugevad, et välistada rebenemine või purunemine 
tavapärasel kasutamisel või käitlemisel.

• Desinfi tseerimine
Protseduur, mille käigus kontrollitakse nakkustekitajaid või kõrvaldatakse need inimese või 
looma kehalt ning pagasi, konteinerite, transpordivahendite, kaupade või postisaadetiste 
pinnalt või seest vahetu kokkupuute teel keemiliste ainete või füüsiliste vahenditega.

• Eemaldatav
Saab põhiseadme küljest lahti võtta selliseid lihtsaid tööriistu, nagu kruvikeerajat, näpitsaid 
või harkvõtit kasutades.

• Haigus
Päritolust või allikast sõltumatu haigus või haigusseisund, mis oluliselt kahjustab või võib 
kahjustada inimeste tervist.

• Hallvesi
Äravooluvesi kambüüsidest, nõudepesumasinatest, duššidest, pesuruumidest, vannidest 
ja  kraanikaussidest. Siia ei kuulu heitvesi, meditsiiniline heitvesi või pilsivesi masina-
ruumidest.

• Halogeenimine
Selles kontekstis tähendab halogeenimine desinfi tseerimist vahenditega, mis sisaldavad 
selliseid halogeene nagu kloor, broom või jood, et vähendada suplusvees või joogivees 
patogeensete mikroorganismide kontsentratsiooni.

• Hägusus
Sogasus või läbipaistvuse puudumine lahuses heljuvate osakeste tõttu. Tavaliselt mõõdetakse 
seda nefelomeetrilise hägususühikuga.

• Isikukaitsevahendid
Vahendid, mida kasutatakse selleks, et tekitada töötaja ja töökohal valitsevate ohtude 
vahele kaitsetõke.

• Joogiveepaagid
Igasugused paagid, kus hoitakse punkerdatud ja valmistatud vett, mida jaotatakse ja 
kasutatakse joogiveena.

• Joogivesi
Inimeste tarbimiseks ettenähtud värske vesi, mida kasutatakse näiteks joomiseks, 
pesemi seks, hambapesuks, vannis või duši all käimiseks; mida kasutatakse värske 
veena veemeelelahutusrajatistes, laeva haiglas; mida kasutatakse toidu käsitsemiseks, 
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valmistamiseks või keetmiseks ning toidu säilitus- ja valmistuspiirkondade, nõude ja 
seadmete puhastamiseks. Joogivee kvaliteeti käsitlevas WHO juhendis defi neeritud joogivesi 
ei põhjusta kogu tarbimisaja jooksul mingit olulist ohtu tervisele. See kehtib ka erinevate 
tundlikkuste kohta, mis võivad erinevatel tarbimisetappidel esineda.

• Juurdepääsetav
Saab avada puhastamise ja ülevaatuse jaoks selliseid lihtsaid tööriistu, nagu kruvikeerajat, 
näpitsaid või harkvõtit kasutades.

• Järelkontroll
Lõplik järelevalve, mille abil kinnitatakse, et süsteem kui tervik toimib ohutult. Järelkontrolli 
võib teha tarnija, sõltumatu asutus või mõlemad koos olenevalt konkreetse riigi 
halduskorraldusest. Tavaliselt hõlmab see fekaalse reostuse indikaatororganismide ja ohtlike 
kemikaalide proove.

• Katteplekk
Varje või kate rotikindlates piirkondades lubatud mitte-rotikindlast materjalist nurkadele, 
üleminekutele ja muudele ligipääsetavatele servadele. Kattepleki riba peab olema rotikindlast 
materjalist ja piisava laiusega, katma piisavalt närimisservi ja olema tugevasti kinnitatud.

• Korrosioonikindel
Võimeline taluma korrosioonikahjustusi nii, et pind säilitab oma esialgsed pinnaomadused 
isegi siis, kui ettenähtud kasutuskeskkond mõjub pikemat aega.

• Laev
Merel või siseveekogudel navigeeriv alus kas rahvusvaheliseks või siseriiklikuks liikluseks.

• Laeva veesüsteem
Laeva pardal olevad puhastusseadmed või -ruumid, veemahutid ning kõik torud ja liitmikud.

• Lastehoiuruumid
Ruumid lastehoiuteenusteks, mis on mõeldud lastele, kes kannavad veel mähkmeid või kes 
vajavad tualetis käimiseks abi ning kelle eest hoolitseb laevapersonal.

• Lepinguosaline riik ehk osalisriik
Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade kohaselt on lepinguosalised riigid ehk osalisriigid need 
riigid, kelle jaoks on uuendatud rahvusvahelised tervise-eeskirjad (2005) kohustuslikud.

• Lihtsasti eemaldatav
Saab põhiseadme küljest ilma tööriistu kasutamata lahti võtta.

• Lihtsasti puhastatav
Valmistatud sellisest materjalist ja viimistletud ja konstrueeritud nii, et võimaldab 
normaalsete puhastusmeetodite ja materjalide abil lihtsat ja põhjalikku puhastamist.

• Mitteimavad materjalid
Materjalid, mille pind on vastupidav niiskuse neelamise suhtes.

• Mustvesi
Tualeti-, pissuaari- või meditsiiniruumide jäätmed.

• Nakkushaigus
Haigus, mille põhjustajaks on patogeensed mikroorganismid, nagu bakterid, viirused, 
parasiidid ja seened. Haigused kanduvad otseselt või kaudselt edasi ühelt nakatunud 
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inimeselt teistele. Zoonootilised haigused on loomade nakkushaigused, mis võivad 
põhjustada haigestumist, kui need levivad inimestele.

• Ohtlik
Isikud, pagas, last, konteinerid, transpordivahendid, kaubad, postisaadetised või inimese 
jäänused, mis on nakatatud või saastatud või kannavad nakkus- või saastusallikaid ning 
seetõttu kujutavad endast rahvatervise ohtu.

• Ohuala
Geograafi line asukoht, mille suhtes soovitab WHO rakendada rahvusvaheliste sanitaar-
meditsiiniliste eeskirjade (2005) alusel tervisekaitsemeetmeid.

• Portatiivne
Omadus seadmel, mis on lihtsasti eemaldatav või mida saab teisaldada ratastele, liuguritele 
või rullikutele asetamise teel ja mis on varustatud mehaaniliste vahenditega nii, et seadmeid 
saab puhastamiseks ohutult kallutada, või mida üks inimene saab lihtsasti liigutada.

• Puhastamine
Nähtava mustuse või osakeste mehaaniline eemaldamine, millega vähendatakse mikroobide 
hulka, kasutades teatava aja jooksul keemilisi, mehaanilisi või termilisi protsesse.

• Pädev asutus
Asutus, mis vastutab rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (2005) kohaste meetmete raken-
damise ja kohaldamise eest.

• Rahvatervise risk
Sellise teguri ilmnemise tõenäosus, mis võib mõjutada elanike tervist ning mis võib levida 
rahvusvahelises ulatuses või mis võib kujutada tõsist ja otsest ohtu.

• Rahvusvaheline merereis
a) Transpordivahendi puhul on see merereis rohkem kui ühe riigi territooriumil asuvate 
sisenemiskohtade vahel või merereis sama riigi territooriumil või territooriumidel asuvate 
sisenemiskohtade vahel, kui transpordivahend läbib reisi ajal mõne muu riigi territooriumi, 
kuid üksnes juhul, kui see piirdub läbimisega.
b) Reisija puhul on see merereis, mille vältel ta siseneb muu riigi territooriumile kui selle 
riigi territoorium, kust ta reisi alustas.

• Rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord
Erakorraline sündmus, mis rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (2005) kohaselt:
• kujutab endast haiguse rahvusvahelise leviku tõttu ohtu inimeste tervisele teistes riikides; 
• vajab potentsiaalselt rahvusvaheliselt koordineeritud tõrjemeetmeid.

• Reisija
Rahvusvahelisel reisil olev füüsiline isik.

• Reovee käitlemine
Protsess, mille käigus eemaldatakse reoveest saasteained, et saada vedelik ja tahked 
ained, mida saab keskkonda suunata või korduskasutada. Tegemist on jäätmekäitluse ühe 
vormiga. Reovee käitlemiseks selle tekkekoha lähedal võib kasutada septikut või muud 
jäätmekäitlussüsteemi, nagu näiteks biofi ltrid.
Tavapärane viis reovee käitlemiseks on loputada reovesi WC-potist läbi torustiku kogumis-
mahutisse, kus see peenestatakse, nõrutatakse ja lagundatakse looduslikult esinevate 
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bakterite poolt aeroobse protsessi käigus ning desinfi tseeritakse enne avamerre heitmist. 
Oluline on arvesse võtta, et puhastus- ja desinfi tseerimisainete liigne kasutamine 
reoveesüsteemis võib hävitada reoveepuhasti loomulikud bakterid. Aeroobse protsessi 
jaoks on vaja hapnikku. Seepärast juhitakse õhustusseadme abil biokambrisse õhku. 
Protsessi käigus võivad tekkida mürgised gaasid.

• Reovesi
Vastavalt IMO rahvusvahelisele konventsioonile merereostuse vältimiseks laevadelt 
(MARPOL 73/78) on reovesi määratletud kui:
• tualeti, pissuaari, bidee või WC äravooluava kaudu ärajuhitud vedelik või muud jäätmed;
• meditsiiniruumis (nt dispanser, haiglasektsioon) asuva pesuvanni, pesutorustiku või 
äravooluava kaudu ärajuhitud vedelik;
• elusloomi sisaldavast ruumist ärajuhitud vedelik; või
• eespool loetletud ärajuhitud vedelike või jäätmetega segunenud muu reovesi.

• Riiklik IHRi kontaktpunkt
Iga lepinguosalise riigi poolt määratud riiklik keskus, mis peab olema WHO IHRi kontakt-
punktiga pidevalt kättesaadav.

• Riknev toit
Looduslik või sünteetiline toit, mida tuleb säilitada kindlal temperatuuril, kuna sellega võib 
vältida:
• nakkuslike või toksigeensete mikroorganismide kiiret ja suurenevat kasvu;
• Clostridium botulinum’i kasvu ja toksiini tekkimist; toorestes koorega munades Salmonella 
enteritidis’e kasvu;

• Ristühendus
Mis tahes tegelik või potentsiaalne ühendus või konstruktsioonilahendus avaliku või tarbe-joogi-
veesüsteemi ja mis tahes muu süsteemi vahel, mille kaudu on joogiveesüsteemi mis tahes ossa 
võimalik sisse tungida kasutatud veel, tööstusvedelikel, gaasil või mingitel muudel ainetel, mis 
pole joogivesi, millega süsteemi varustatakse. Ristühendusteks loetakse möödaviiguseadised, 
vahekutega ühendused, eemaldatavad sektsioonid, pöörd- või ümberlülitusseadised ja muud 
ajutised või alalised seadised, mis võivad võimaldada tagasivoolu.

• Sanitaarkaldaluba
Luba, mis antakse laevale sadamasse sisenemiseks, laevale minemiseks või laevalt 
lahkumiseks, lossimiseks või lasti laadimiseks või ladustamiseks.

• Seire
Rahvatervise eesmärgil kasutatavate andmete süstemaatiline, pidev kogumine, võrdlemine 
ja analüüsimine ning rahvatervise teabe õigeaegne edastamine terviseriskide hindamiseks 
ja tõrjemeetmete rakendamiseks vastavalt vajadusele.

• Siledad pinnad
Toiduga kokku puutuvad pinnad, mille ei ole süvendeid ega lisandeid ning mille puhastatavus 
on vähemalt sama hea kui roostevabal terasel viimistluse nr 3 (100ne liivapaber) puhul. 
Pinnad, mis ei puutu kokku toiduga ning mis on samaväärsed kaubandusliku kvaliteediga 
kuumvaltsitud lehtmetalliga ja millel ei ole metallitagi. Tekk, vahesein või tekilagi, millel on 
sile või lame pind ilma kareduse või väljaulatuvate osadeta, mida on raske puhastada.
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• Sissesõidupunkt
Reisijate, pagasi, lasti, konteinerite, transpordivahendite, kaupade ja postisaadetiste rahvus-
vaheline sisenemis- või väljumiskoht ning nendele sisenemisel või väljumisel teenuseid 
osutavad asutused ja alad.

• Suletud liitekohad, lõhed ja praod
Kohad, kus seadme valmistamiseks kasutatud materjalid on tihedalt ühendatud või 
paigaldatud. Nõuetekohaseks sulgemiseks võib kasutada sobivaid täitematerjale.

• Suletud ruumid
Tõhusalt suletud ruumid, mille liitekohad, lõhed ja praod on muudetud läbimatuks putukate, 
näriliste, lekete, nõrgumise ja toiduosakeste või muu prahi jaoks.

• Tagasilöögiklapp
Tagasivoolu vältiv heakskiidetud toruarmatuur, mida tuleb kasutada joogivee jaotus-
torustikes, kui on olemas otsene või potentsiaalne ühendus joogivee jaotussüsteemi ja 
muude vedelike, segude või ainetega mis tahes allikast, mis pole joogiveeallikas. Mõned 
seadmed on ette nähtud kasutamiseks vee pideva survega ja mõned on survestamata tüüpi. 
Kontrollklapi puhul peab klapp nihkuma tagasi süvendisse, kui näidik jõuab täitumisjooneni, 
et vältida voolu takistamist.

• Tagasilöök
Kasutatud, saastunud või reostunud vee voolamine torustikust või mahutist või muust 
allikast veetorustikku torus oleva alarõhu tõttu.

• Tagasivool
Vee või muude vedelike, segude või ainete voolamine joogiveevarustuse jaotustorudesse 
mis tahes allikast või allikatest, mis ei ole joogiveeallikad. Tagasivoolu üheks liigiks on 
tagasilöök.

• Tekipiigat
Renn või kogumisvann, mida mööda vesi voolab kanalisatsiooni.

• Toidu serveerimise piirkonnad
Mis tahes piirkond, kus toitu serveeritakse reisijatele või meeskonnaliikmetele (sealhulgas 
individuaalne serveerimine kajutitesse).

• Toidu väljapaneku ala
Mis tahes ala, kus toit pannakse reisijate ja/või meeskonna jaoks välja.

• Toiduga kokku puutuvad pinnad
Seadmete ja vahendite pinnad, mis puutuvad tavaliselt kokku toiduga, ning pinnad, millelt 
toit võib voolata, tilkuda või tagasi pritsida pindadele, mis puutuvad tavaliselt kokku toiduga. 
Nende hulka kuuluvad ka jäämasinate pinnad jääjaoturist jäämahutisse.

• Toiduga mittekokkupuutuvad piirkonnad
Toidu säilitus-, valmistus- ja serveerimispiirkondades esinevad kõik katmata pinnad, mis ei 
ole toiduga kokkupuutuvad pinnad või pritsmekontakti pinnad.

• Toidusäilituspiirkonnad
Mis tahes piirkond, kus säilitatakse toiduaineid või toite.
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• Toiduvalmistuspiirkonnad
Mis tahes piirkond, kus töödeldakse ja valmistatakse toiduaineid või valmistatakse neid 
serveerimiseks ette.

• Vektor ehk siirutaja
Putukas või loom, kes kannab nakkustekitajat, mis kujutab endast rahvatervise riski.

• Vuuk
Avatud ühenduspunkt kahe erineva või ühesuguse materjali vahel. Lihvitud ja poleeritud, 
pidevõmblusega keevisliiteid ei loeta vuukideks.

• Õhulukk
Torustiku asetus, mille puhul vedelik voolab torustikust või seadmest kaudselt teise 
torustikku, mahutisse või püüdurisse, mis jääb kõrgveetasemest allapoole.

• Õhupilu
Takistusteta vertikaalkaugus läbi vaba atmosfääri paaki veega varustava mis tahes toru või 
kraani, toruarmatuuri või muu seadise ning mahuti või vastuvõtuarmatuuri üleujutustaseme 
serva vahel. Õhupilu laius peab võrduma vähemalt toitetoru või kraani kahekordse 
läbimõõduga või olema vähemalt 2,5 cm.

• Ümardus
Nõgus pind, profi il või mõni muu konstruktsioonielement, mis kõrvaldab tavalised 
90-kraadised või väiksemad nurgad, et vältida mustuse ja prahi kogunemist ja võimaldada 
puhastamist.
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LÜHENDIDLÜHENDID

BWMP ballastvee käitlemise kava

CAC codex alimentarius’e komisjon

FAO ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

FSP toiduohutuse kava

GDWQ Joogivee kvaliteedi suunised (Maailma Terviseorganisatsioon)

HACCP ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid

HPC heterotroofsete bakterite arv

IHR rahvusvahelised tervise-eeskirjad

ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

IMGS Laevade rahvusvaheline meditsiinijuhend (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, 
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon, Maailma Terviseorganisatsioon)

IMO Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

ISM rahvusvaheline ohutusjuhtimise käsiraamat

ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ISPP rahvusvaheline reoveesaaste vältimise tunnistus

MEPC merekeskkonna kaitse komitee

MFAG meditsiinilise esmaabi osutamise juhend ohtlike kaupade põhjustatud õnnetuste 
puhul (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon)

SSC laeva sanitaartunnistus

SSCC laeva sanitaarkontrolli tunnistus

SSCEC laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus

UV ultraviolett

WHO Maailma Terviseorganisatsioon
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SISSEJUHATUSSISSEJUHATUS

Rahvusvahelised sanitaareeskirjad (ingl k Rahvusvahelised sanitaareeskirjad (ingl k International Sanitary RegulationsInternational Sanitary Regulations) võeti esma-) võeti esma-
kordselt vastu aastal 1951. Aastal 1969 nimetati need ümber Rahvusvahelisteks Tervise kordselt vastu aastal 1951. Aastal 1969 nimetati need ümber Rahvusvahelisteks Tervise 
-eeskirjadeks (ingl k -eeskirjadeks (ingl k International Health RegulationsInternational Health Regulations ehk IHR). 1951. aasta eeskirjade  ehk IHR). 1951. aasta eeskirjade 
eesmärgiks oli kuue tõsise nakkushaiguse – koolera, katku, kollapalaviku, rõugete, taastuva eesmärgiks oli kuue tõsise nakkushaiguse – koolera, katku, kollapalaviku, rõugete, taastuva 
tüüfuse ja tähnilise tüüfuse – seire ja tõrje. Järgneva 50 aasta jooksul mõjutasid paljud arengud tüüfuse ja tähnilise tüüfuse – seire ja tõrje. Järgneva 50 aasta jooksul mõjutasid paljud arengud 
haiguste rahvusvahelist levikut, kaasa arvatud muutused rahvusvahelises laevaliikluses. haiguste rahvusvahelist levikut, kaasa arvatud muutused rahvusvahelises laevaliikluses. 
Seetõttu võttis Maailma Terviseorganisatsiooni Assamblee (ingl k Seetõttu võttis Maailma Terviseorganisatsiooni Assamblee (ingl k World Health AssemblyWorld Health Assembly) 23. ) 23. 
mail 2005 vastu revideeritud rahvusvahelised tervise-eeskirjad resolutsiooniga WHA58.3, mail 2005 vastu revideeritud rahvusvahelised tervise-eeskirjad resolutsiooniga WHA58.3, 
mis jõustus 15. juunil 2007.mis jõustus 15. juunil 2007.

Alates 1951. aasta eeskirjadest oli deratisatsiooni tunnistus/deratisatsioonist vabastamise Alates 1951. aasta eeskirjadest oli deratisatsiooni tunnistus/deratisatsioonist vabastamise 
tunnistus rahvusvahelisi sadamaid külastavate laevade rahvusvahelise rahvatervise kontrolli tunnistus rahvusvahelisi sadamaid külastavate laevade rahvusvahelise rahvatervise kontrolli 
kohustuslik dokument. Deratisatsiooni tunnistus aitas vähendada näriliste poolt levitatavate kohustuslik dokument. Deratisatsiooni tunnistus aitas vähendada näriliste poolt levitatavate 
haiguste ja eeskätt katku rahvusvahelist levikut. Kõik rahvusvahelisi merereise tegevad haiguste ja eeskätt katku rahvusvahelist levikut. Kõik rahvusvahelisi merereise tegevad 
laevad pidid uuendama seda tunnistusi iga 6 kuu järel ning uuendamisega oli ette nähtud laevad pidid uuendama seda tunnistusi iga 6 kuu järel ning uuendamisega oli ette nähtud 
laeva kõikide valdkondade/alade kontrollimine. 2005. aasta Rahvusvaheliste Tervise-laeva kõikide valdkondade/alade kontrollimine. 2005. aasta Rahvusvaheliste Tervise-
eeskirjadega asendati deratisatsiooni tunnistus/deratisatsioonist vabastamise tunnistus eeskirjadega asendati deratisatsiooni tunnistus/deratisatsioonist vabastamise tunnistus 
palju laiahaardelisemate laeva sanitaartunnistustega (ingl k palju laiahaardelisemate laeva sanitaartunnistustega (ingl k ship sanitation certifi catesship sanitation certifi cates ehk  ehk 
SSC) ning deratisatsiooni tunnistus ja deratisatsioonist vabastamise tunnistus kaotasid SSC) ning deratisatsiooni tunnistus ja deratisatsioonist vabastamise tunnistus kaotasid 
kehtivuse pärast 2007. aastat.kehtivuse pärast 2007. aastat.

IHRi (2005) SSCd on eriti tähtsad rahvusvahelisi merereise tegevate laevade pardal IHRi (2005) SSCd on eriti tähtsad rahvusvahelisi merereise tegevate laevade pardal 
rahvatervise riskide kontrolliks ja ennetuseks. Nendega tagatakse rahvusvaheliselt rahvatervise riskide kontrolliks ja ennetuseks. Nendega tagatakse rahvusvaheliselt 
tunnustatud laeva sanitaarseisundi dokumentatsioon ning vähendatakse sertifi kaadi tunnustatud laeva sanitaarseisundi dokumentatsioon ning vähendatakse sertifi kaadi 
kehtimise ajal laeva edasiste ja sagedasemate kontrollimiste vajadust (siiski on ette nähtud kehtimise ajal laeva edasiste ja sagedasemate kontrollimiste vajadust (siiski on ette nähtud 
võimalused lisakontrollimiseks teatud kindlatel piiratud tingimustel).võimalused lisakontrollimiseks teatud kindlatel piiratud tingimustel).

Käesolev käsiraamat on ette nähtud kasutamiseks juhendmaterjalina sadamate tervisekaitse Käesolev käsiraamat on ette nähtud kasutamiseks juhendmaterjalina sadamate tervisekaitse 
inspektoritele, seadusandjatele, laevade operaatoritele ja muudele pädevatele asutustele, inspektoritele, seadusandjatele, laevade operaatoritele ja muudele pädevatele asutustele, 
kes vastutavad IHR (2005) rakendamise eest sadamates ja laevadel. Käesolev käsiraamat kes vastutavad IHR (2005) rakendamise eest sadamates ja laevadel. Käesolev käsiraamat 
põhineb IHRi (2005) laevade kontrollimise ja SSCde väljastamise sätetel. Nendega antakse põhineb IHRi (2005) laevade kontrollimise ja SSCde väljastamise sätetel. Nendega antakse 
juhised kontrolliks valmistumiseks ja kontrolli teostamiseks, tunnistuste täitmiseks ja juhised kontrolliks valmistumiseks ja kontrolli teostamiseks, tunnistuste täitmiseks ja 
terviseohutuse meetmete kohaldamiseks IHRi (2005) raamistikusterviseohutuse meetmete kohaldamiseks IHRi (2005) raamistikus11..

11 IHRi artikkel 2, Eesmärk ja reguleerimisala: “ennetada haiguste rahvusvahelist levikut, kaitsta selle eest,  IHRi artikkel 2, Eesmärk ja reguleerimisala: “ennetada haiguste rahvusvahelist levikut, kaitsta selle eest, 
ja näha ette rahva tervise ohutuse meetmete rakendamine haiguste leviku vastu viisil, mis on kohane ja näha ette rahva tervise ohutuse meetmete rakendamine haiguste leviku vastu viisil, mis on kohane 
rahvatervise riskide seisukohast ning neile omane ning mis väldib rahvusvahelise liikluse ja kaubanduse rahvatervise riskide seisukohast ning neile omane ning mis väldib rahvusvahelise liikluse ja kaubanduse 
tarbetut häirimist”tarbetut häirimist”



16



17

REGULEERIMISALAREGULEERIMISALA

Laeva sanitaartunnistusi (SSCsid) kasutatakse kõikide laevadega seotud rahvatervise Laeva sanitaartunnistusi (SSCsid) kasutatakse kõikide laevadega seotud rahvatervise 
riskide (mitte ainult närilistega seotud) valdkondade tuvastamiseks ja registreerimiseks.riskide (mitte ainult närilistega seotud) valdkondade tuvastamiseks ja registreerimiseks.22  
Nende alusel nõuab rahvatervise alase väljaõppe läbinud personali poolt laiaulatuslike ja Nende alusel nõuab rahvatervise alase väljaõppe läbinud personali poolt laiaulatuslike ja 
üksikasjalike kontrolliprotseduuride ja -tehnikate rakendamist. Asjakohaste IHRi (2005) üksikasjalike kontrolliprotseduuride ja -tehnikate rakendamist. Asjakohaste IHRi (2005) 
sätete hulka kuuluvad artiklid 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, sätete hulka kuuluvad artiklid 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 ja 45 ning lisad 1, 3, 4 ja 5.42, 43, 44 ja 45 ning lisad 1, 3, 4 ja 5.

SSCd rõhutavad kriteeriume, millega tuleb arvestada erinevate valdkondade/alade SSCd rõhutavad kriteeriume, millega tuleb arvestada erinevate valdkondade/alade 
kontrollimisel laeval. Lisaks annavad need infot tegemaks kindlaks, millised terviseohutuse kontrollimisel laeval. Lisaks annavad need infot tegemaks kindlaks, millised terviseohutuse 
meetmed tuleb kasutusele võtta selleks, et vältida ja hoida laeva pardal kontrolli all meetmed tuleb kasutusele võtta selleks, et vältida ja hoida laeva pardal kontrolli all 
rahvatervise riske haiguste rahvusvahelise leviku vältimiseks. Kontrolli lõpetamisel tuleb rahvatervise riske haiguste rahvusvahelise leviku vältimiseks. Kontrolli lõpetamisel tuleb 
väljastada uus SSC – sõltuvalt kontrolli tulemustest – laeva sanitaarkontrollist vabastamise väljastada uus SSC – sõltuvalt kontrolli tulemustest – laeva sanitaarkontrollist vabastamise 
tunnistus või laeva sanitaarkontrolli tunnistus. Kui kontrolli ei ole võimalik teostada volitatud tunnistus või laeva sanitaarkontrolli tunnistus. Kui kontrolli ei ole võimalik teostada volitatud 
sadamas (nimekiri Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) veebisaidil), siis võib olemasolevat sadamas (nimekiri Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) veebisaidil), siis võib olemasolevat 
tunnistust pikendada kuni ühe kuu võrra (ka see tuleb teha volitatud sadamas).tunnistust pikendada kuni ühe kuu võrra (ka see tuleb teha volitatud sadamas).

Nagu on Eeskirjadega ette nähtud, ei tehta SSC väljastamisel vahet laeva riikkondsuse, lipu, Nagu on Eeskirjadega ette nähtud, ei tehta SSC väljastamisel vahet laeva riikkondsuse, lipu, 
kinnistusregistri ega omandikuuluvuse vahel.kinnistusregistri ega omandikuuluvuse vahel.

Käesoleva dokumendi A-osaKäesoleva dokumendi A-osa on juhend kontrollieelseks planeerimiseks ja haldus- on juhend kontrollieelseks planeerimiseks ja haldus-
korralduseks, kuidas anda välja laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus või laeva korralduseks, kuidas anda välja laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus või laeva 
sanitaarkontrolli tunnistus. A-osa kirjeldab tegevusi, mis kuuluvad sadama tervisekaitse sanitaarkontrolli tunnistus. A-osa kirjeldab tegevusi, mis kuuluvad sadama tervisekaitse 
inspektorite ning siseriiklike või kohalike tervisekaitseasutuste kohustuste hulka. Nende inspektorite ning siseriiklike või kohalike tervisekaitseasutuste kohustuste hulka. Nende 
tegevus tagab piisavad standardid laevade kontrollimiseks ja SSCde väljastamiseks.tegevus tagab piisavad standardid laevade kontrollimiseks ja SSCde väljastamiseks.

Käesoleva dokumendi B-osaKäesoleva dokumendi B-osa on juhend laeva kontrollimiseks ja SSCde väljasta miseks.  on juhend laeva kontrollimiseks ja SSCde väljasta miseks. 
See kirjeldab kontrollitavaid valdkondi/alasid, kohaldatavaid asjakohaseid standardeid, See kirjeldab kontrollitavaid valdkondi/alasid, kohaldatavaid asjakohaseid standardeid, 
võimalikke tõendusmaterjale rahvatervise riskide kohta või proovide tulemusi, mis võimalikke tõendusmaterjale rahvatervise riskide kohta või proovide tulemusi, mis 
tõendavad rahvatervise riski esinemist, dokumentatsiooni, mis tuleb vaadata üle enne tõendavad rahvatervise riski esinemist, dokumentatsiooni, mis tuleb vaadata üle enne 
kontrolliprotsessi, selle ajal ja pärast seda ning rakendamisele kuuluvaid kontrollmeetmeid kontrolliprotsessi, selle ajal ja pärast seda ning rakendamisele kuuluvaid kontrollmeetmeid 
või korrigeerivaid tegevusi. Selle vormistamine järgib IHRi näidiseks olevat SSCd IHRi (2005) või korrigeerivaid tegevusi. Selle vormistamine järgib IHRi näidiseks olevat SSCd IHRi (2005) 
lisas 3. B-osa võib kasutada ka viitematerjalina seadusandjatele, laeva operaatoritele ja lisas 3. B-osa võib kasutada ka viitematerjalina seadusandjatele, laeva operaatoritele ja 
laevaehitajatele ning kontrollloeteluna selleks, et avastada ja hinnata laevade konstruktsiooni laevaehitajatele ning kontrollloeteluna selleks, et avastada ja hinnata laevade konstruktsiooni 
projektide võimalikke tervisemõjusid.projektide võimalikke tervisemõjusid.

Käesolev dokument sisaldab viiteid laevapere töötervishoiule ja muudele rahvatervist Käesolev dokument sisaldab viiteid laevapere töötervishoiule ja muudele rahvatervist 
puudutavatele küsimustele ning kontrollimisele, mida kohaldatakse kooskõlas IHRi lisale 3. puudutavatele küsimustele ning kontrollimisele, mida kohaldatakse kooskõlas IHRi lisale 3. 

22 IHRi lisa 3 sisaldab laiaulatuslikku selliste valdkondade/alade, vahendite ja süsteemide nimekirja, mida  IHRi lisa 3 sisaldab laiaulatuslikku selliste valdkondade/alade, vahendite ja süsteemide nimekirja, mida 
tuleb SSC väljaandmiseks kontrollida.tuleb SSC väljaandmiseks kontrollida.
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Antakse viiteid ka selliste juhtumite vältimiseks ja kontrolli all hoidmideks, mis võivad kujutada Antakse viiteid ka selliste juhtumite vältimiseks ja kontrolli all hoidmideks, mis võivad kujutada 
endast rahvusvahelise ulatusega rahvatervise juhtu (nagu see on määratletud IHRis).endast rahvusvahelise ulatusega rahvatervise juhtu (nagu see on määratletud IHRis).
Käesolevas käsiraamatus käsitletakse ka rahvatervise riske kujutavaid keskkonnaküsimusi, Käesolevas käsiraamatus käsitletakse ka rahvatervise riske kujutavaid keskkonnaküsimusi, 
nagu laevade reovee, heitvee ja ballastvee heide. Laevadel võib leiduda ka kahjulikku saastet nagu laevade reovee, heitvee ja ballastvee heide. Laevadel võib leiduda ka kahjulikku saastet 
(lisaks mikroobidega saastatusele), näiteks radioaktiivset saastet. Sellise saaste suhtes on (lisaks mikroobidega saastatusele), näiteks radioaktiivset saastet. Sellise saaste suhtes on 
IHR (2005) kohaldatav. Kohaldatavad on IHRi artikli 39 ja lisa 3 nõuded, kuid spetsiifi lised IHR (2005) kohaldatav. Kohaldatavad on IHRi artikli 39 ja lisa 3 nõuded, kuid spetsiifi lised 
kontrollmeetmed jäävad väljapoole käesoleva käsiraamatu käsitlusala. Käesolev käsiraamat kontrollmeetmed jäävad väljapoole käesoleva käsiraamatu käsitlusala. Käesolev käsiraamat 
käsitleb ainult esialgsete kontrollmeetmete rakendamist ning ekspertide ja pädevate käsitleb ainult esialgsete kontrollmeetmete rakendamist ning ekspertide ja pädevate 
asutuste mobiliseerimist radioloogilistele juhtumitele reageerimiseks juhul, kui need pardal asutuste mobiliseerimist radioloogilistele juhtumitele reageerimiseks juhul, kui need pardal 
tuvastatakse.tuvastatakse.

Kokkuvõtteks, käesoleva trükise A ja B osad on välja töötatud selleks, et abistada sadama Kokkuvõtteks, käesoleva trükise A ja B osad on välja töötatud selleks, et abistada sadama 
pädevat asutust järgmises:pädevat asutust järgmises:
• laevu kontrollivate ja SSCsid väljastavate ametnike soovitatav pädevus;• laevu kontrollivate ja SSCsid väljastavate ametnike soovitatav pädevus;
• laevade kontrolli ja SSC tunnistuste väljastamisega seotud tavapäraste päringute • laevade kontrolli ja SSC tunnistuste väljastamisega seotud tavapäraste päringute 

administratiivne korraldus;administratiivne korraldus;
• nakkushaiguste rahvusvahelise leviku ennetusega seotud protseduurid;• nakkushaiguste rahvusvahelise leviku ennetusega seotud protseduurid;
• info kajastamine SSCl, kaasa arvatud laevapere ja järgnevate külastatavate sadamate • info kajastamine SSCl, kaasa arvatud laevapere ja järgnevate külastatavate sadamate 

edasine tegevus;edasine tegevus;
• nõuded rahvatervise ohtu, sh tegelikke juhtumeid ja pardal esinevat avariiolukorda, • nõuded rahvatervise ohtu, sh tegelikke juhtumeid ja pardal esinevat avariiolukorda, 

kajastavale kommunikatsioonile ja ohule reageerimisele.kajastavale kommunikatsioonile ja ohule reageerimisele.

Juhised sanitaarmeetmete rakendamiseks laeval (ingl k Juhised sanitaarmeetmete rakendamiseks laeval (ingl k Guide to ship sanitationGuide to ship sanitation, WHO, , WHO, 
2011) ja Rahvusvaheline meditsiiniline juhend laevadele (ingl k 2011) ja Rahvusvaheline meditsiiniline juhend laevadele (ingl k International medical guide International medical guide 
for shipsfor ships, WHO, 2007) on väga olulised käesolevat dokumenti täiendavad materjalid, mis , WHO, 2007) on väga olulised käesolevat dokumenti täiendavad materjalid, mis 
käsitlevad peamiselt nakkushaiguste profülaktikat ja haiguste ravi laeva pardal.käsitlevad peamiselt nakkushaiguste profülaktikat ja haiguste ravi laeva pardal.
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1. ÕIGUSLIKU JA POLIITILISE RAAMISTIKU ÜLEVAADE1. ÕIGUSLIKU JA POLIITILISE RAAMISTIKU ÜLEVAADE

Kui rahvusvahelised tervise-eeskirjad (IHR, 2005) 15. juunil 2007 jõustusid, siis tekkis Kui rahvusvahelised tervise-eeskirjad (IHR, 2005) 15. juunil 2007 jõustusid, siis tekkis 
pädevatel asutustel õigus nõuda rahvusvahelisi reise tegevatelt laevadelt IHRi laeva pädevatel asutustel õigus nõuda rahvusvahelisi reise tegevatelt laevadelt IHRi laeva 
sanitaarsertifi kaadi (SSC) (IHRi lisa 3) olemasolu, mis käsitleb rahvatervise riske pardal, sanitaarsertifi kaadi (SSC) (IHRi lisa 3) olemasolu, mis käsitleb rahvatervise riske pardal, 
ning vajalike kontroll- ja tõrjemeetmete rakendamist vastavalt IHRile (2005). Pädevad ning vajalike kontroll- ja tõrjemeetmete rakendamist vastavalt IHRile (2005). Pädevad 
asutused peavad kasutama lisas 3 antud SSCd selleks, et tuvastada ja registreerida kõik asutused peavad kasutama lisas 3 antud SSCd selleks, et tuvastada ja registreerida kõik 
tõendusmaterjalid saaste või nakkuse esinemise kohta ja muud ohud inimeste tervisele tõendusmaterjalid saaste või nakkuse esinemise kohta ja muud ohud inimeste tervisele 
seoses erinevate valdkondade/alade, vahendite ja süsteemidega koos kohaldatavate seoses erinevate valdkondade/alade, vahendite ja süsteemidega koos kohaldatavate 
tõrjemeetmetega (nagu volitatud IHRiga) rahvatervise riskide tõrjumiseks. SSCde olemasolu tõrjemeetmetega (nagu volitatud IHRiga) rahvatervise riskide tõrjumiseks. SSCde olemasolu 
võidakse nõuda kõikidelt laevadelt (nii merelaevadelt kui siseveelaevadelt) rahvusvahelistel võidakse nõuda kõikidelt laevadelt (nii merelaevadelt kui siseveelaevadelt) rahvusvahelistel 
reisidel, mis külastavad lepinguosalise riigi sadamatreisidel, mis külastavad lepinguosalise riigi sadamat11..

Vastavalt IHRile (2005) volitavad lepinguosalised riigid teatud sadamaid laevu kontrollima Vastavalt IHRile (2005) volitavad lepinguosalised riigid teatud sadamaid laevu kontrollima 
ja tunnistusi (või nende pikendusi) väljastama ning seotud teenuseid ja tõrjemeetmeid ja tunnistusi (või nende pikendusi) väljastama ning seotud teenuseid ja tõrjemeetmeid 
pakkuma, nagu sellele viidatakse IHRi (2005) artiklis 20.3 ja lisas 1. Laeva sanitaarkontrolli pakkuma, nagu sellele viidatakse IHRi (2005) artiklis 20.3 ja lisas 1. Laeva sanitaarkontrolli 
tunnistusi (ingl k tunnistusi (ingl k Ship Sanitation Control Certifi cateShip Sanitation Control Certifi cate ehk SSCC) väljastama volitatud sadam  ehk SSCC) väljastama volitatud sadam 
peab olema suuteline laevu kontrollima, tunnistust väljastama ja vajalikke tervishoiualaseid peab olema suuteline laevu kontrollima, tunnistust väljastama ja vajalikke tervishoiualaseid 
tõrjemeetmeid rakendama (või nende rakendamise üle järelevalvet teostama). tõrjemeetmeid rakendama (või nende rakendamise üle järelevalvet teostama). 
Lepinguosalised riigid võivad volitada sadamaid väljastama ka laeva sanitaarkontrollist Lepinguosalised riigid võivad volitada sadamaid väljastama ka laeva sanitaarkontrollist 
vabastamise tunnistusi (ingl k vabastamise tunnistusi (ingl k Ship Sanitation Control Exemption Certifi cateShip Sanitation Control Exemption Certifi cate ehk SSCEC) või  ehk SSCEC) või 
andma kuni ühe kuu pikkusi pikendusi veovahendite operaatoritele juhul, kui kõnealuses andma kuni ühe kuu pikkusi pikendusi veovahendite operaatoritele juhul, kui kõnealuses 
sadamas ei saa vajalikke meetmeid rakendada.sadamas ei saa vajalikke meetmeid rakendada.

IHR (2005) nõuab, et lepinguosalised riigid tagaks kõikide SSCde väljastamise vastavalt IHRi IHR (2005) nõuab, et lepinguosalised riigid tagaks kõikide SSCde väljastamise vastavalt IHRi 
artiklile 39 ja lisale 3.artiklile 39 ja lisale 3.
Lisaks peavad lepinguosalised riigid saatma Maailma Terviseorganisatsioonile oma volitatud Lisaks peavad lepinguosalised riigid saatma Maailma Terviseorganisatsioonile oma volitatud 
sadamate nimekirja:sadamate nimekirja:
• väljastama SSCCsid ja pakkuma seotud teenuseid, millele viidatakse IHRi (2005) lisas 3 • väljastama SSCCsid ja pakkuma seotud teenuseid, millele viidatakse IHRi (2005) lisas 3 

(nõuded SSC jaoks) ja lisas 1B (põhinõuded määratud sadamate suutlikkusele);(nõuded SSC jaoks) ja lisas 1B (põhinõuded määratud sadamate suutlikkusele);
• väljastama ainult SSCECsid ja pikendama kehtivat SSCECd või SSCCd ühe kuu võrra, kuni • väljastama ainult SSCECsid ja pikendama kehtivat SSCECd või SSCCd ühe kuu võrra, kuni 

laev jõuab sadamasse, kus on võimalik väljastada sertifi kaat.laev jõuab sadamasse, kus on võimalik väljastada sertifi kaat.

Iga lepinguosaline riik peab teavitama WHOd nimekirja kuuluvate sadamate staatuse Iga lepinguosaline riik peab teavitama WHOd nimekirja kuuluvate sadamate staatuse 
muudatustest. WHO avaldab volitatud sadamate nimekirja koos asjassepuutuva infoga ning muudatustest. WHO avaldab volitatud sadamate nimekirja koos asjassepuutuva infoga ning 
uuendab seda nimekirja. See nimekiri on saadaval WHO (IHR 2005) veebisaidil (http://www.uuendab seda nimekirja. See nimekiri on saadaval WHO (IHR 2005) veebisaidil (http://www.
who.int/csr/ihr/portslanding/en).who.int/csr/ihr/portslanding/en).

1 Vastavalt IHR (2005) on “rahvatervise risk” defi neeritud järgmiselt: Rahva tervist negatiivselt mõjutada Vastavalt IHR (2005) on “rahvatervise risk” defi neeritud järgmiselt: Rahva tervist negatiivselt mõjutada 
võiva juhtumi esinemise tõenäosus, keskendudes esmajoones juhtumitele, mis võivad levida piiriüle-võiva juhtumi esinemise tõenäosus, keskendudes esmajoones juhtumitele, mis võivad levida piiriüle-
selt või kujutada tõsist või otsest ohtu. Sama kontseptsioon on käesolevate suuniste aluseks ning koos selt või kujutada tõsist või otsest ohtu. Sama kontseptsioon on käesolevate suuniste aluseks ning koos 
muude defi nitsioonidega tähtis mõistmaks, kuidas käsiraamatus toodud inspekteerimisprotesessi abil muude defi nitsioonidega tähtis mõistmaks, kuidas käsiraamatus toodud inspekteerimisprotesessi abil 
saavutada tervise-eeskirjades (2005) kirjeldatud eesmärgid.saavutada tervise-eeskirjades (2005) kirjeldatud eesmärgid.



21

Vastavalt IHR (2005) peavad iga lepinguosalise riigi SSCd vastama IHRi lisas 3 toodud SSC Vastavalt IHR (2005) peavad iga lepinguosalise riigi SSCd vastama IHRi lisas 3 toodud SSC 
näidisele. Näidissertifi kaadi kasutamine hõlbustab laevade rahvusvahelist liikumist, viib näidisele. Näidissertifi kaadi kasutamine hõlbustab laevade rahvusvahelist liikumist, viib 
miinimumini tarbetud viivitused, aitab standardiseerida kontrolliprotsessi ning muudab miinimumini tarbetud viivitused, aitab standardiseerida kontrolliprotsessi ning muudab 
võimalikuks riskide ühtse ja lihtsalt äratuntava kommunikatsiooni. Tunnistused peavad võimalikuks riskide ühtse ja lihtsalt äratuntava kommunikatsiooni. Tunnistused peavad 
vastama vormilt ja sisult IHRi (2005) nõuetele. Näidisele mittevastavat tunnistust võivad vastama vormilt ja sisult IHRi (2005) nõuetele. Näidisele mittevastavat tunnistust võivad 
pidada muud pädevad asutused kehtetuks ning see võib olla kehtetu vastavalt IHR (2005).pidada muud pädevad asutused kehtetuks ning see võib olla kehtetu vastavalt IHR (2005).
Juhendiga ei panda laevale muid kohustusi peale IHR (2005) sätestatud kohustuste.Juhendiga ei panda laevale muid kohustusi peale IHR (2005) sätestatud kohustuste.

SSCsid võib kasutada rahvusvahelise kommunikatsioonivahendina ning need esitatakse SSCsid võib kasutada rahvusvahelise kommunikatsioonivahendina ning need esitatakse 
tavaliselt väljastamiskohast erinevates riikides (või mõnikord piirkondades). Seetõttu  väljas-tavaliselt väljastamiskohast erinevates riikides (või mõnikord piirkondades). Seetõttu  väljas-
tavad ja täidavad lepinguosalised riigid tunnistused tavaliselt inglise või prantsuse keeles.tavad ja täidavad lepinguosalised riigid tunnistused tavaliselt inglise või prantsuse keeles.

2. ROLLID JA KOHUSTUSED2. ROLLID JA KOHUSTUSED

Lepinguosalised riigid rakendavad kõiki otstarbekohaseid meetmeid kooskõlas IHRiga Lepinguosalised riigid rakendavad kõiki otstarbekohaseid meetmeid kooskõlas IHRiga 
(2005) tagamaks, et veovahendite operaatorid hoiavad püsivalt veovahendid, mille eest nad (2005) tagamaks, et veovahendite operaatorid hoiavad püsivalt veovahendid, mille eest nad 
vastutavad, nakkuse ja saastevabad, kaasa arvatud vektorite ja vektorite nende leiukohtade vastutavad, nakkuse ja saastevabad, kaasa arvatud vektorite ja vektorite nende leiukohtade 
vabad (IHRi (2005) artikkel 24). Kontrollmeetmete rakendamist võidakse nõuda, kui leitakse vabad (IHRi (2005) artikkel 24). Kontrollmeetmete rakendamist võidakse nõuda, kui leitakse 
tõendeid nakkuse või saaste allikate kohta. Nimetatud meetmeid võib rakendada veovahendi tõendeid nakkuse või saaste allikate kohta. Nimetatud meetmeid võib rakendada veovahendi 
operaator (laevapere või lepingulise erafi rma poolt) või pädev asutus. Rakendatavate operaator (laevapere või lepingulise erafi rma poolt) või pädev asutus. Rakendatavate 
kontrollmeetmete osas tuleb alati leppida kokku pädeva asutusega (milleks on tavaliselt kontrollmeetmete osas tuleb alati leppida kokku pädeva asutusega (milleks on tavaliselt 
sadama tervisekaitse asutus) ning pädev asutus peab teostama kontrolli kokkulepitud sadama tervisekaitse asutus) ning pädev asutus peab teostama kontrolli kokkulepitud 
meetmete rakendamise üle.meetmete rakendamise üle.

SSCid on koostatud rahvatervise riskide ning järelduvate rakendatavate kontrollmeetmete SSCid on koostatud rahvatervise riskide ning järelduvate rakendatavate kontrollmeetmete 
tuvastamiseks, hindamiseks ja registreerimiseks sellal, kui laevad on sadamas. Rahvatervise tuvastamiseks, hindamiseks ja registreerimiseks sellal, kui laevad on sadamas. Rahvatervise 
riskid tuvastatakse epidemioloogiliste tõendusmaterjalide, otsese vaatluse või mõõtmise (või riskid tuvastatakse epidemioloogiliste tõendusmaterjalide, otsese vaatluse või mõõtmise (või 
nende mis tahes kombinatsiooni) teel. Pädev asutus peab riski hindama epidemioloogilise nende mis tahes kombinatsiooni) teel. Pädev asutus peab riski hindama epidemioloogilise 
olukorra ja riski tõsiduse seisukohast. Kontrollmeetmeid rakendatakse piiriületuspunktis olukorra ja riski tõsiduse seisukohast. Kontrollmeetmeid rakendatakse piiriületuspunktis 
vastavalt IHRiga (2005) määratud tingimustele.vastavalt IHRiga (2005) määratud tingimustele.

Kui rahvusvahelisel merereisil oleva laeva pardal leitakse haiguse kliinilisi tunnuseid või Kui rahvusvahelisel merereisil oleva laeva pardal leitakse haiguse kliinilisi tunnuseid või 
sümptomeid omavaid inimesi ja rahvatervise riski faktilisi tõendusmaterjale (kaasa arvatud sümptomeid omavaid inimesi ja rahvatervise riski faktilisi tõendusmaterjale (kaasa arvatud 
nakkuse ja saaste allikad), siis tunnistab pädev asutus laeva mõjutatuks ja võib:nakkuse ja saaste allikad), siis tunnistab pädev asutus laeva mõjutatuks ja võib:
• (a) vastavalt vajadusele teostada veose desinfektsiooni, dekontaminatsiooni, desinsekt-• (a) vastavalt vajadusele teostada veose desinfektsiooni, dekontaminatsiooni, desinsekt-

siooni või deratisatsiooni või lasta neid meetmeid rakendada oma järelevalve all; jasiooni või deratisatsiooni või lasta neid meetmeid rakendada oma järelevalve all; ja
• (b) valida iga juhtumi puhul rakendatava tehnika tagamaks rahvatervise riski adekvaatse • (b) valida iga juhtumi puhul rakendatava tehnika tagamaks rahvatervise riski adekvaatse 

tõrje vastavalt eeskirjadega ettenähtule. Kui nende protseduuride jaoks on WHO poolt tõrje vastavalt eeskirjadega ettenähtule. Kui nende protseduuride jaoks on WHO poolt 
soovitatud meetodeid või materjale, siis tuleb neid kasutada, kui pädev asutus ei tee soovitatud meetodeid või materjale, siis tuleb neid kasutada, kui pädev asutus ei tee 
kindlaks, et muud meetodid on sama ohutud ja usaldusväärsed (IHRi [2005] artikkel kindlaks, et muud meetodid on sama ohutud ja usaldusväärsed (IHRi [2005] artikkel 
27.1).27.1).

Kui piiriületuspunktide pädev asutus ei saa rakendada IHRi artikliga 27 nõutud Kui piiriületuspunktide pädev asutus ei saa rakendada IHRi artikliga 27 nõutud 
kontrollmeetmeid, siis võidakse laevale anda siiski luba välja sõita järgmistel tingimustel:kontrollmeetmeid, siis võidakse laevale anda siiski luba välja sõita järgmistel tingimustel:
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• (a) pädev asutus edastab lahkumise hetkel järgmise teadaoleva külastatava sadama • (a) pädev asutus edastab lahkumise hetkel järgmise teadaoleva külastatava sadama 
pädevale asutusele info, millele on viidatud lõigus (b); japädevale asutusele info, millele on viidatud lõigus (b); ja

• (b) laeva puhul märgitakse leitud tõendusmaterjalid ja kontrollmeetmed SSCCle (IHR2005 • (b) laeva puhul märgitakse leitud tõendusmaterjalid ja kontrollmeetmed SSCCle (IHR2005 
art.27.2).art.27.2).

Seetõttu peavad sadamad olema võimelised toetama vastuvõetud kontrollmeetmeid, et Seetõttu peavad sadamad olema võimelised toetama vastuvõetud kontrollmeetmeid, et 
vältida haiguse ja haigusetekitajate levikut. Selliste meetmete hulka kuuluvad puhastamine, vältida haiguse ja haigusetekitajate levikut. Selliste meetmete hulka kuuluvad puhastamine, 
desinfektsioon, dekontaminatsioon, deratisatsioon ja desinsektsioon.desinfektsioon, dekontaminatsioon, deratisatsioon ja desinsektsioon.

SSCsid väljastama volitatud sadamate WHO nimekirjas oleval sadamal peab olema SSCsid väljastama volitatud sadamate WHO nimekirjas oleval sadamal peab olema 
vajaliku väljaõppe läbinud töötajad, kes saavad minna laevade pardale, tuvastada tõsiseid vajaliku väljaõppe läbinud töötajad, kes saavad minna laevade pardale, tuvastada tõsiseid 
rahvatervise riske ja rakendada asjakohaseid kontrollmeetmeid. Seega peab riikidel olema rahvatervise riske ja rakendada asjakohaseid kontrollmeetmeid. Seega peab riikidel olema 
olemas siseriiklikult tunnustatud koolitus- ja pädevusnõuded SSCsid väljastama määratud olemas siseriiklikult tunnustatud koolitus- ja pädevusnõuded SSCsid väljastama määratud 
rahvatervise või keskkonnakaitse eest vastutavatele ametnikele.rahvatervise või keskkonnakaitse eest vastutavatele ametnikele.

IHRi (2005) artikli 43 kohaselt või vastavate kohaldatavate välislepingutega ettenähtud IHRi (2005) artikli 43 kohaselt või vastavate kohaldatavate välislepingutega ettenähtud 
viisil ei keelduta laevadele viisil ei keelduta laevadele free pratiquefree pratique loa andmisest lepinguosaliste riikide poolt  loa andmisest lepinguosaliste riikide poolt 
rahvatervisega seotud põhjustel. Eeskätt ei takistata neid sisse või välja sõitmast, lasti rahvatervisega seotud põhjustel. Eeskätt ei takistata neid sisse või välja sõitmast, lasti 
või varusid maha laadimast või peale laadimast või kütust, vett, toitu ja varusid peale või varusid maha laadimast või peale laadimast või kütust, vett, toitu ja varusid peale 
võtmast. Lepinguosalised riigid võivad seada võtmast. Lepinguosalised riigid võivad seada free pratiquefree pratique loa andmise sõltuvusse kontrolli  loa andmise sõltuvusse kontrolli 
teostamisest ning kui pardalt leitakse nakkuse või saaste allikas, siis vajaliku desinfektsiooni, teostamisest ning kui pardalt leitakse nakkuse või saaste allikas, siis vajaliku desinfektsiooni, 
dekontaminatsiooni, desinsektsiooni või deratisatsiooni teostamisest või muude selliste dekontaminatsiooni, desinsektsiooni või deratisatsiooni teostamisest või muude selliste 
meetmete rakendamisest, mis on vajalikud nakkuse või saaste leviku takistamiseks (IHRi meetmete rakendamisest, mis on vajalikud nakkuse või saaste leviku takistamiseks (IHRi 
[2005] artikkel 28).[2005] artikkel 28).

Kui rahvatervise risk näib olevat tõsine või kui esinevad tõendusmaterjalid haiguse Kui rahvatervise risk näib olevat tõsine või kui esinevad tõendusmaterjalid haiguse 
rahvusvahelise leviku võimaluse kohta, siis peab pädev asutus hoiatama viivitamata sise-rahvusvahelise leviku võimaluse kohta, siis peab pädev asutus hoiatama viivitamata sise-
riiklikku IHRi keskust (kontaktpunkti) ja kogukonna tasemel tervishoiuasutusi.riiklikku IHRi keskust (kontaktpunkti) ja kogukonna tasemel tervishoiuasutusi.

2.1 Pädeva asutuse roll2.1 Pädeva asutuse roll

Sissesõidupunktides tervishoiumeetmete rakendamise eest vastutav pädev asutus peab Sissesõidupunktides tervishoiumeetmete rakendamise eest vastutav pädev asutus peab 
vastavalt IHRile (2005) (artikkel 22):vastavalt IHRile (2005) (artikkel 22):
• vastutama seire teostamise eest seoses pagasi, lasti, konteinerite, veoste, kaupade, • vastutama seire teostamise eest seoses pagasi, lasti, konteinerite, veoste, kaupade, 

postipakkide ja inimeste säilmetega, mis lahkuvad ja saabuvad mõjutatud piirkondadest, postipakkide ja inimeste säilmetega, mis lahkuvad ja saabuvad mõjutatud piirkondadest, 
et tagada nende säilimine nakkuse või saasteallikate, kaasa arvatud vektorite ja nende et tagada nende säilimine nakkuse või saasteallikate, kaasa arvatud vektorite ja nende 
leiukohtade vabana;leiukohtade vabana;

• tagama niivõrd, kui see on teostatav, et reisijate poolt piiriületuspunktides kasutatavaid • tagama niivõrd, kui see on teostatav, et reisijate poolt piiriületuspunktides kasutatavaid 
ruume ja rajatisi hoitakse puhtana ning vabana nakkuse ja saaste allikatest, kaasa arvatud ruume ja rajatisi hoitakse puhtana ning vabana nakkuse ja saaste allikatest, kaasa arvatud 
vektoritest ja nende leiukohtadest;vektoritest ja nende leiukohtadest;

• vastutama järelevalve teostamise eest seoses pagasi, lasti, konteinerite, veoste, kaupade, • vastutama järelevalve teostamise eest seoses pagasi, lasti, konteinerite, veoste, kaupade, 
postipakkide ja inimeste säilmete deratisatsiooni, desinfektsiooni, desinsektsiooni ja postipakkide ja inimeste säilmete deratisatsiooni, desinfektsiooni, desinsektsiooni ja 
dekontaminatsiooniga ning isikute jaoks ettenähtud sanitaarmeetmete rakendamisega, dekontaminatsiooniga ning isikute jaoks ettenähtud sanitaarmeetmete rakendamisega, 
nagu see on asjakohane vastavalt nendele eeskirjadele;nagu see on asjakohane vastavalt nendele eeskirjadele;

• teatama veovahendite operaatoritele võimalikult vara ette oma kavatsusest rakendada • teatama veovahendite operaatoritele võimalikult vara ette oma kavatsusest rakendada 
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kontrollmeetmeid veose suhtes ning esitama võimalusel kirjalikku infot kasutatavate kontrollmeetmeid veose suhtes ning esitama võimalusel kirjalikku infot kasutatavate 
meetodite kohta;meetodite kohta;

• vastutama veovahendilt saastunud vee või toidu, inimeste või loomade väljaheidete, • vastutama veovahendilt saastunud vee või toidu, inimeste või loomade väljaheidete, 
heitvee ja mis tahes muu saastunud aine eemaldamise ja ohutu kõrvaldamise üle heitvee ja mis tahes muu saastunud aine eemaldamise ja ohutu kõrvaldamise üle 
järelevalve teostamise eest;järelevalve teostamise eest;

• rakendama kõiki käesolevate eeskirjadega kooskõlas olevaid teostatavaid meetmeid, et • rakendama kõiki käesolevate eeskirjadega kooskõlas olevaid teostatavaid meetmeid, et 
seirata ja kontrollida laevade poolt reovee, jäätmete, ballastvee ja muu võimaliku sellise seirata ja kontrollida laevade poolt reovee, jäätmete, ballastvee ja muu võimaliku sellise 
haigusi tekitada võiva aine heidet, mis võib saastada sadama, jõe, kanali, väina, järve või haigusi tekitada võiva aine heidet, mis võib saastada sadama, jõe, kanali, väina, järve või 
muu rahvusvahelise veetee veekeskkonna;muu rahvusvahelise veetee veekeskkonna;

• vastutama järelevalve teostamise eest seoses teenusepakkujatega reisijaid, pagasit, lasti, • vastutama järelevalve teostamise eest seoses teenusepakkujatega reisijaid, pagasit, lasti, 
konteinereid, veoseid, kaupu, postipakke ja inimeste säilmeid puudutavate teenuste konteinereid, veoseid, kaupu, postipakke ja inimeste säilmeid puudutavate teenuste 
osas piiriületuspunktides, kaasa arvatud vastavalt vajadusele kontrollide, ülevaatuste ja osas piiriületuspunktides, kaasa arvatud vastavalt vajadusele kontrollide, ülevaatuste ja 
tervisekontrolli/arstliku läbivaatuse teostamine;tervisekontrolli/arstliku läbivaatuse teostamine;

• omama efektiivseid situatsioonplaane tegelemiseks ootamatu rahvatervise juhtumiga;• omama efektiivseid situatsioonplaane tegelemiseks ootamatu rahvatervise juhtumiga;
• teatama siseriiklikusse IHRi keskusesse vastavalt käesolevatele eeskirjadele rakendatud • teatama siseriiklikusse IHRi keskusesse vastavalt käesolevatele eeskirjadele rakendatud 

asjakohastest rahvatervise kaitse meetmetest.asjakohastest rahvatervise kaitse meetmetest.

2.2 Veovahendite operaatorite roll2.2 Veovahendite operaatorite roll

Vastavalt IHRile (2005) (artikkel 24) peavad lepinguosalised riigid rakendama kõiki Vastavalt IHRile (2005) (artikkel 24) peavad lepinguosalised riigid rakendama kõiki 
teostatavaid meetmeid kooskõlas IHRiga tagamaks, et veovahendite operaatorid:teostatavaid meetmeid kooskõlas IHRiga tagamaks, et veovahendite operaatorid:
• täidavad kõiki WHO soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt vastuvõetud tervishoiu-• täidavad kõiki WHO soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt vastuvõetud tervishoiu-

meetmeid;meetmeid;
• teavitavad reisijaid WHO poolt soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt pardal rakendamiseks • teavitavad reisijaid WHO poolt soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt pardal rakendamiseks 

vastuvõetud tervishoiumeetmetest;vastuvõetud tervishoiumeetmetest;
• hoiavad püsivalt veovahendid, mille eest nad vastutavad, nakkuse ja saaste allikate, kaasa • hoiavad püsivalt veovahendid, mille eest nad vastutavad, nakkuse ja saaste allikate, kaasa 

arvatud vektorite ja nende leiukohtade, vabad. Vastavate tõendusmaterjalide leidmisel arvatud vektorite ja nende leiukohtade, vabad. Vastavate tõendusmaterjalide leidmisel 
võib olla vaja rakendada nakkuse ja saaste allikate kontroll- ja tõrjemeetmeid.võib olla vaja rakendada nakkuse ja saaste allikate kontroll- ja tõrjemeetmeid.

Laeva kapten peab tagama, et nakkushaigusele viitavatest haigusjuhtumitest või pardal Laeva kapten peab tagama, et nakkushaigusele viitavatest haigusjuhtumitest või pardal 
leitud tõendeid rahvatervise riski leidudest teatatakse saabumisel raadio teel pädevale leitud tõendeid rahvatervise riski leidudest teatatakse saabumisel raadio teel pädevale 
asutusele sadamas, nagu see on nõutud artikliga 28 ja lisaga 3.asutusele sadamas, nagu see on nõutud artikliga 28 ja lisaga 3.

IHR (2005) (lisa 4) nõuab ka, et veovahendite operaatorid aitavad kaasa:IHR (2005) (lisa 4) nõuab ka, et veovahendite operaatorid aitavad kaasa:
• lasti, konteinerite ja veose kontrollimisele;• lasti, konteinerite ja veose kontrollimisele;
• pardalolevate isikute arstlikule läbivaatusele;• pardalolevate isikute arstlikule läbivaatusele;
• muude käesolevate eeskirjade kohaste tervishoiumeetmete rakendamisele;• muude käesolevate eeskirjade kohaste tervishoiumeetmete rakendamisele;
• lepinguosalise riigi poolt palutud asjakohase rahva tervist puudutava info andmisele.• lepinguosalise riigi poolt palutud asjakohase rahva tervist puudutava info andmisele.

Veovahendite operaatorid esitavad pädevale asutusele ka kehtiva SSCEC või SSCC ning Veovahendite operaatorid esitavad pädevale asutusele ka kehtiva SSCEC või SSCC ning 
tervisedeklaratsiooni (ingl k tervisedeklaratsiooni (ingl k Maritime Declaration of HealthMaritime Declaration of Health) (IHRi [2005] artiklid 37 ja 39, lisad ) (IHRi [2005] artiklid 37 ja 39, lisad 
3, 4 ja 8).3, 4 ja 8).

Mis puutub vektoritega edasikanduvatesse haigustesse, siis on IHRi (2005) lisaga 5 nähtud Mis puutub vektoritega edasikanduvatesse haigustesse, siis on IHRi (2005) lisaga 5 nähtud 
ette veovahendite ja veovahendite operaatorite suhtes kohaldatavad erimeetmed.ette veovahendite ja veovahendite operaatorite suhtes kohaldatavad erimeetmed.
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2.3 Kontrolli teostavate inspektorite roll2.3 Kontrolli teostavate inspektorite roll

Pädeva asutuse kohustuseks on kontrollida pardal valdkondi/alasid, süsteeme ja teenuseid; Pädeva asutuse kohustuseks on kontrollida pardal valdkondi/alasid, süsteeme ja teenuseid; 
kontrollida nende süsteemide ja teenuste tegelikku rakendamist; teha kindlaks kontrollitud kontrollida nende süsteemide ja teenuste tegelikku rakendamist; teha kindlaks kontrollitud 
valdkondade/alade sanitaarhügieeniline seisund; ja soovitada korrigeerivaid tegevusi või valdkondade/alade sanitaarhügieeniline seisund; ja soovitada korrigeerivaid tegevusi või 
nõuda meetmete rakendamist, kui see on asjakohane. Nõutud kontrollmeetmed tuleb nõuda meetmete rakendamist, kui see on asjakohane. Nõutud kontrollmeetmed tuleb 
kanda tõendusmaterjalide registreerimise vormile (vt lisa 7), mille tulemusena väljastatakse kanda tõendusmaterjalide registreerimise vormile (vt lisa 7), mille tulemusena väljastatakse 
SSCC.SSCC.

IHRi (2005) lisa 3 määratleb valdkonnad/alad, süsteemid ja teenused, mida tuleb IHRi (2005) lisa 3 määratleb valdkonnad/alad, süsteemid ja teenused, mida tuleb 
veovahendil kontrollida. IHRi (2005) lisa 1 nõuab, et lepinguosalised riigid tagavad veovahendil kontrollida. IHRi (2005) lisa 1 nõuab, et lepinguosalised riigid tagavad 
vahendite kontrollimiseks, kontrolliprogrammide teostamiseks ja turvalise keskkonna vahendite kontrollimiseks, kontrolliprogrammide teostamiseks ja turvalise keskkonna 
tagamiseks sadama rajatisi kasutavatele reisijatele. Nende kohustuste täitmiseks peavad tagamiseks sadama rajatisi kasutavatele reisijatele. Nende kohustuste täitmiseks peavad 
kontrolli teostavad inspektorid enne inspekteerimiskohuse täitma asumist olema pädevad kontrolli teostavad inspektorid enne inspekteerimiskohuse täitma asumist olema pädevad 
järgmistes valdkondades:järgmistes valdkondades:

• Rahvatervise riskide hindamine (kaasa arvatud riskide kontrolliks rakendatud süsteemide • Rahvatervise riskide hindamine (kaasa arvatud riskide kontrolliks rakendatud süsteemide 
efektiivsuse hindamine) otsese vaatluse ja mõõtmise teel testimis- ja proovivõtuseadmeid efektiivsuse hindamine) otsese vaatluse ja mõõtmise teel testimis- ja proovivõtuseadmeid 
kasutades. Hinnang peab põhinema infol, mis on saadud veovahendite operaatoritelt, kasutades. Hinnang peab põhinema infol, mis on saadud veovahendite operaatoritelt, 
agentidelt või laeva kaptenilt, nagu tervisedeklaratsioonist saadud info;agentidelt või laeva kaptenilt, nagu tervisedeklaratsioonist saadud info;22 infol, mis on  infol, mis on 
edastatud sadamasse enne laeva saabumist rahvatervist ohustavate juhtumite kohta edastatud sadamasse enne laeva saabumist rahvatervist ohustavate juhtumite kohta 
pardal (IHRi [2005] artikkel 28); reisijatelt saadud infol; infol haiguse kohta päritolusadamas, pardal (IHRi [2005] artikkel 28); reisijatelt saadud infol; infol haiguse kohta päritolusadamas, 
teel ja sadamas, millesse sisenetakse; ja infol rakendatavate isikukaitsetehnikate ja seotud teel ja sadamas, millesse sisenetakse; ja infol rakendatavate isikukaitsetehnikate ja seotud 
vahendite kohta.vahendite kohta.

• Arusaam sellest, kuidas mikrobioloogilistest, keemilistest ja kiirgusmõjuritest tulenevad • Arusaam sellest, kuidas mikrobioloogilistest, keemilistest ja kiirgusmõjuritest tulenevad 
rahvatervise riskid mõjutavad inimeste tervist ning kuidas need kanduvad üksikisikutele rahvatervise riskid mõjutavad inimeste tervist ning kuidas need kanduvad üksikisikutele 
üle teiste isikute, toidu, õhu, vee, jäätmete, vektorite, saastunud esemete ja keskkonna üle teiste isikute, toidu, õhu, vee, jäätmete, vektorite, saastunud esemete ja keskkonna 
kaudu; arusaam sellest, millised on kiirgusriskide tuvastamisel sobivad meetmed kiirgusega kaudu; arusaam sellest, millised on kiirgusriskide tuvastamisel sobivad meetmed kiirgusega 
kokkupuute piiramiseks tasemele, mis on põhjendatult teostatavalt võimalikult madal; ja kokkupuute piiramiseks tasemele, mis on põhjendatult teostatavalt võimalikult madal; ja 
arusaam protokollist, mida tuleb järgida professionaalse abi otsimisel kiirgusriskide ja arusaam protokollist, mida tuleb järgida professionaalse abi otsimisel kiirgusriskide ja 
nende mõju ohjamiseks.nende mõju ohjamiseks.

• Tööprotseduuride kasutamine teavitamiseks, hindamiseks ja reageerimiseks, seadmed • Tööprotseduuride kasutamine teavitamiseks, hindamiseks ja reageerimiseks, seadmed 
ja arstimid; teadmised keskkonnanõuetest seoses veovahendi suuruse ja tüübiga; ning ja arstimid; teadmised keskkonnanõuetest seoses veovahendi suuruse ja tüübiga; ning 
teadmised seotud kohaldatavate suuniste kohta (nt Maailma Terviseorganisatsioon ehk teadmised seotud kohaldatavate suuniste kohta (nt Maailma Terviseorganisatsioon ehk 
WHO, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ehk ILO [ingl k WHO, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ehk ILO [ingl k International Labour OrganizationInternational Labour Organization], ], 
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ehk IMO [ingl k Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ehk IMO [ingl k International Maritime OrganizationInternational Maritime Organization]).]).

22 Laeva kapten peab enne sadamasse jõudmist tegema kindlaks terviseriskide olemasolu pardal. Lisaks  Laeva kapten peab enne sadamasse jõudmist tegema kindlaks terviseriskide olemasolu pardal. Lisaks 
peab kapten esitama pädevale asutusele täidetud tervisedeklaratsiooni, mis peab olema kaasallkirjas-peab kapten esitama pädevale asutusele täidetud tervisedeklaratsiooni, mis peab olema kaasallkirjas-
tanud laevaarsti (kui pardal on laevaarst) poolt, välja arvatud kui pädev asutus ei nõua deklaratsiooni tanud laevaarsti (kui pardal on laevaarst) poolt, välja arvatud kui pädev asutus ei nõua deklaratsiooni 
(artikkel 37 ja lisa 8; vt (artikkel 37 ja lisa 8; vt WHO ajutisi tehnilisi nõuandeid kontrolli teostamiseks ja laeva sanitaartunnistuside WHO ajutisi tehnilisi nõuandeid kontrolli teostamiseks ja laeva sanitaartunnistuside 
väljastamiseks laevadel pandeemiaväljastamiseks laevadel pandeemia  [H1N1] puhul juhtumi halduseks[H1N1] puhul juhtumi halduseks).).
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3. KONTROLLMEETMETE KAVANDAMINE JA LAEVA SANITAARTUNNISTUSTE VÄLJASTAMISE 3. KONTROLLMEETMETE KAVANDAMINE JA LAEVA SANITAARTUNNISTUSTE VÄLJASTAMISE 
KORDKORD

Enne kontrolliprogrammi koostamist tuleb kehtestada laevade kontrollimiseks ja tunnistuste Enne kontrolliprogrammi koostamist tuleb kehtestada laevade kontrollimiseks ja tunnistuste 
väljastamiseks vajalikud kontrollmeetmed ja tunnistuste väljaandmise kord.väljastamiseks vajalikud kontrollmeetmed ja tunnistuste väljaandmise kord.

3.1 Üldine ettevalmistamine ja korraldused laevade kontrollimiseks ja laeva 3.1 Üldine ettevalmistamine ja korraldused laevade kontrollimiseks ja laeva 
sanitaartunnistuste väljastamisekssanitaartunnistuste väljastamiseks

3.1.1 Kommunikatsioon3.1.1 Kommunikatsioon

• Näha ette kord teatamiseks, hindamiseks ja reageerimiseks seoses pardal esinevate • Näha ette kord teatamiseks, hindamiseks ja reageerimiseks seoses pardal esinevate 
rahvatervise juhtumitega (nt haiguspuhangud, nakkuse ja saaste allikad, intsidendid ja rahvatervise juhtumitega (nt haiguspuhangud, nakkuse ja saaste allikad, intsidendid ja 
hädaolukorrad).hädaolukorrad).

• Seada sisse ja hoida töös kommunikatsiooni, aruandlus- ja jälgimissüsteeme koostöös • Seada sisse ja hoida töös kommunikatsiooni, aruandlus- ja jälgimissüsteeme koostöös 
muude võtmeasutuste ja -osakondadega nagu siseriiklik IHRi keskus ja siseriiklik muude võtmeasutuste ja -osakondadega nagu siseriiklik IHRi keskus ja siseriiklik 
meditsiinilise järelevalve süsteem.meditsiinilise järelevalve süsteem.

• Hoida värskena lihtsalt juurdepääsetavat SSCsid väljastama volitatud sadamate nimekirja, • Hoida värskena lihtsalt juurdepääsetavat SSCsid väljastama volitatud sadamate nimekirja, 
kaasa arvatud sadamate värskete kontaktandmete nimekiri.kaasa arvatud sadamate värskete kontaktandmete nimekiri.

• Tagada, et inspektorid suudavad selgelt suhelda laevade operaatorite või agentide ja • Tagada, et inspektorid suudavad selgelt suhelda laevade operaatorite või agentide ja 
laevaperedega.laevaperedega.

• Määrata kindlaks, milline on korrektne info edastamiseks pädevale asutusele, • Määrata kindlaks, milline on korrektne info edastamiseks pädevale asutusele, 
veovahenditele ning nende operaatoritele või agentidele; ja seda infot levitada.veovahenditele ning nende operaatoritele või agentidele; ja seda infot levitada.

• Hinnata laevade sadamasse sisenemise mahtu, sagedust ja tüüpi.• Hinnata laevade sadamasse sisenemise mahtu, sagedust ja tüüpi.

3.1.2 Väljaõpe3.1.2 Väljaõpe

• Töötada välja ja rakendada ellu kavad, millega tuvastatakse koolitusvajadused, • Töötada välja ja rakendada ellu kavad, millega tuvastatakse koolitusvajadused, 
kvalifi katsiooninõuded ja pädevuskriteeriumid.kvalifi katsiooninõuded ja pädevuskriteeriumid.

• Kindlustada, et inspektorid saavad väljastada SSCsid, kaasa arvatud inglise keeles.• Kindlustada, et inspektorid saavad väljastada SSCsid, kaasa arvatud inglise keeles.
• Tutvustada inspektoritele põhjalikult käesoleva dokumendi kontrollnimekirju.• Tutvustada inspektoritele põhjalikult käesoleva dokumendi kontrollnimekirju.
• Tutvustada inspektoritele põhjalikult kõiki laevade kontrollimiseks ja SSCde väljastamiseks • Tutvustada inspektoritele põhjalikult kõiki laevade kontrollimiseks ja SSCde väljastamiseks 

vajalikke protseduure.vajalikke protseduure.
• Tagada, et inspektorid omavad asjakohaseid teadmisi seoses käesolevas tekstis ja IHRi • Tagada, et inspektorid omavad asjakohaseid teadmisi seoses käesolevas tekstis ja IHRi 

(2005) seaduslikus tekstis määratletud tunnistuside tüüpidega.(2005) seaduslikus tekstis määratletud tunnistuside tüüpidega.
• Koolitada inspektoreid vastavalt kontrollimiste tõenäolisele kulgemisele vastavalt laevade • Koolitada inspektoreid vastavalt kontrollimiste tõenäolisele kulgemisele vastavalt laevade 

suurusele ja tüübile.suurusele ja tüübile.

3.1.3 Seadmed3.1.3 Seadmed

• Tagada, et kontroll- ja tõrjemeetmete rakendamiseks vajalikud abivahendid ja seadmed, • Tagada, et kontroll- ja tõrjemeetmete rakendamiseks vajalikud abivahendid ja seadmed, 
kaasa arvatud isikukaitsevahendid ja proovivõtuseadmed on alati kasutusvalmis ja heas kaasa arvatud isikukaitsevahendid ja proovivõtuseadmed on alati kasutusvalmis ja heas 
seisukorras (vt isikukaitsevahendite ja soovitatud seadmete nimekirja lisades 4 ja 5).seisukorras (vt isikukaitsevahendite ja soovitatud seadmete nimekirja lisades 4 ja 5).

• Tagada, et nõuetekohased vormid, unikaalsed pitsatid või templid tunnistuside • Tagada, et nõuetekohased vormid, unikaalsed pitsatid või templid tunnistuside 
autentimiseks ning muud haldusvahendid on kasutusvalmis ja heas seisukorras.autentimiseks ning muud haldusvahendid on kasutusvalmis ja heas seisukorras.
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3.1.4 Töökorraldus3.1.4 Töökorraldus

• Töötada välja ja rakendada ellu kvaliteetne juhtimisskeem kontrollimiste järelvalveks, • Töötada välja ja rakendada ellu kvaliteetne juhtimisskeem kontrollimiste järelvalveks, 
auditeerimiseks ja kontrollimiste tulemuste hindamiseks.auditeerimiseks ja kontrollimiste tulemuste hindamiseks.

• Töötada välja ja rakendada ellu väljastatud SSCde halduskontrolli ja registreerimise • Töötada välja ja rakendada ellu väljastatud SSCde halduskontrolli ja registreerimise 
süsteem; näiteks seada sisse ja hoida alal failisüsteemi või turvalist andmebaasi teostatud süsteem; näiteks seada sisse ja hoida alal failisüsteemi või turvalist andmebaasi teostatud 
kontrollimiste ja väljastatud tunnistuste kohta. Süsteem peaks suutma tuvastada varase-kontrollimiste ja väljastatud tunnistuste kohta. Süsteem peaks suutma tuvastada varase-
maid puudusi.maid puudusi.

• Seada sisse süsteem kokkulepitud ülevaatustasude kogumiseks.• Seada sisse süsteem kokkulepitud ülevaatustasude kogumiseks.
• Määrata kindlaks sadama alad, mis on vajalikud laevade ohutuks ülevaatuseks, vajadusel • Määrata kindlaks sadama alad, mis on vajalikud laevade ohutuks ülevaatuseks, vajadusel 

kontrollmeetmete rakendamiseks, ning näha ette vahendid ja teenused, mis on loetletud kontrollmeetmete rakendamiseks, ning näha ette vahendid ja teenused, mis on loetletud 
IHRi (2005) lisas 1B.IHRi (2005) lisas 1B.

3.2 Kontrolli kavandamine kohapeal3.2 Kontrolli kavandamine kohapeal

• Paluda laeva operaatoril või agendil esitada ning seejärel registreerida see saabumiseelne • Paluda laeva operaatoril või agendil esitada ning seejärel registreerida see saabumiseelne 
info (s.t kontrollida üle saabumisaeg, kai, kontrollimise taotlus, eelmine ja järgmine sadam, info (s.t kontrollida üle saabumisaeg, kai, kontrollimise taotlus, eelmine ja järgmine sadam, 
tervislik seisund pardal, veovahendi operaatori või agendi identiteet ja kontaktandmed).tervislik seisund pardal, veovahendi operaatori või agendi identiteet ja kontaktandmed).

• Saadud info põhjal hinnata rahvatervise riske. Määrata kindlaks personal ja seadmed • Saadud info põhjal hinnata rahvatervise riske. Määrata kindlaks personal ja seadmed 
kontrolli teostamiseks.kontrolli teostamiseks.

• Valmistada ette lihtsalt mõistetav info kontrollimisprotseduuride kohta sellises vormis, mis • Valmistada ette lihtsalt mõistetav info kontrollimisprotseduuride kohta sellises vormis, mis 
võimaldab see eelnevalt laevale saata (nt infoleht). Etteteatamata kontrolli läbiviimiseks ei võimaldab see eelnevalt laevale saata (nt infoleht). Etteteatamata kontrolli läbiviimiseks ei 
tohiks seda infot eelnevalt edastada. Nimetatud info peab sisaldama järgmist:tohiks seda infot eelnevalt edastada. Nimetatud info peab sisaldama järgmist:

– kontrollimiseks vajalike dokumentide nimekiri;– kontrollimiseks vajalike dokumentide nimekiri;
– soovitus, et pardal peab olema kättesaadav kontaktisik;– soovitus, et pardal peab olema kättesaadav kontaktisik;
– soovitus, et kõik laeva alad peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad, et – soovitus, et kõik laeva alad peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad, et 

kontrollimine kulgeks takistusteta.kontrollimine kulgeks takistusteta.

4. LAEVA KONTROLLIMISE JA LAEVA SANITAARTUNNISTUSTE VÄLJASTAMISE MEETMED 4. LAEVA KONTROLLIMISE JA LAEVA SANITAARTUNNISTUSTE VÄLJASTAMISE MEETMED 
JA PROTSEDUURIDJA PROTSEDUURID

Ülevaatuste eesmärgiks on kontrollida, et laevu ekspluateeritakse kooskõlas asjakohaste Ülevaatuste eesmärgiks on kontrollida, et laevu ekspluateeritakse kooskõlas asjakohaste 
praktikatega terviseriskide hindamiseks ja kontrollks pardal.praktikatega terviseriskide hindamiseks ja kontrollks pardal.

Ülevaatus annab ülevaate laeva ekspluateerimisest  ning selle süsteemide kasutamise Ülevaatus annab ülevaate laeva ekspluateerimisest  ning selle süsteemide kasutamise 
ja hoolduse viisidest tol hetkel. Kontrolli teostav inspektor peaks tuvastama riskid, mis ja hoolduse viisidest tol hetkel. Kontrolli teostav inspektor peaks tuvastama riskid, mis 
tulenevad tegevustest laeval, ning tegema kindlaks, kui tõhus on laeva enda riskihinnang tulenevad tegevustest laeval, ning tegema kindlaks, kui tõhus on laeva enda riskihinnang 
ja kontrollmeetmed. Hinnata tuleb nii tööprotseduuride (-korra) kvaliteeti kui nende ja kontrollmeetmed. Hinnata tuleb nii tööprotseduuride (-korra) kvaliteeti kui nende 
rakendamise ulatust.rakendamise ulatust.

Konkreetsemalt tuleb kontrollimisega teha kindlaks, kas laeva operaator ja/või kapten on Konkreetsemalt tuleb kontrollimisega teha kindlaks, kas laeva operaator ja/või kapten on 
tuvastanud asjakohased ohud, hinnanud terviseriske ja tuvastanud sobivad kontrollmeetmed tuvastanud asjakohased ohud, hinnanud terviseriske ja tuvastanud sobivad kontrollmeetmed 
nende riskide tõhusaks haldamiseks.nende riskide tõhusaks haldamiseks.
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Seoses SSCde väljastamisega peab sadamal olema sobiva väljaõppe läbinud töötajad, kes Seoses SSCde väljastamisega peab sadamal olema sobiva väljaõppe läbinud töötajad, kes 
saavad minna laeva pardale, et tuvastada mis tahes olulised rahvatervise riskid ning anda saavad minna laeva pardale, et tuvastada mis tahes olulised rahvatervise riskid ning anda 
käsk kontrollmeetmete rakendamiseks. Enne pardale minekut peavad inspektorid tagama käsk kontrollmeetmete rakendamiseks. Enne pardale minekut peavad inspektorid tagama 
vastavuse kõikidele vajalikele haldus- ja tehnilistele protseduuridele, et tagada tõhus ja vastavuse kõikidele vajalikele haldus- ja tehnilistele protseduuridele, et tagada tõhus ja 
ohutu juurdepääs laevale. Lisaks tuleb neil järgida vajalikke protseduure, et tagada vastu-ohutu juurdepääs laevale. Lisaks tuleb neil järgida vajalikke protseduure, et tagada vastu-
võetav ohutuse tase, sellal kui laev on dokis, pardaleminekul ja kontrolli teostamisel pardal.võetav ohutuse tase, sellal kui laev on dokis, pardaleminekul ja kontrolli teostamisel pardal.

Uue tunnistuse väljastamisel tuleb kontrollida kõiki valdkondi/alasid. Valdkonnad/alad Uue tunnistuse väljastamisel tuleb kontrollida kõiki valdkondi/alasid. Valdkonnad/alad 
peavad olema seisukorras, millega on hoitud ära ristsaastumine kontrollimisprotsessi käigus peavad olema seisukorras, millega on hoitud ära ristsaastumine kontrollimisprotsessi käigus 
(nt nagu kirjeldatud lisas 3).(nt nagu kirjeldatud lisas 3).

Enne kontrollimise algust tuleb võimalusel laeva kaptenit teavitada kontrolli eesmärgist; Enne kontrollimise algust tuleb võimalusel laeva kaptenit teavitada kontrolli eesmärgist; 
kaptenil tuleb soovitada valmistada ette kõik vajalikud dokumendid ja määrata pardalolev kaptenil tuleb soovitada valmistada ette kõik vajalikud dokumendid ja määrata pardalolev 
kontaktisik kontrolli hõlbustamiseks.kontaktisik kontrolli hõlbustamiseks.

Kontrollimine hõlmab tavaliselt eelnevat arutelu laeva operaatori või agendi ja kapteniga Kontrollimine hõlmab tavaliselt eelnevat arutelu laeva operaatori või agendi ja kapteniga 
teemadel, mis on seotud laeva sanitaarhügieeniliste süsteemide ja protseduuridega. Lisaks teemadel, mis on seotud laeva sanitaarhügieeniliste süsteemide ja protseduuridega. Lisaks 
tuleb enne kontrollimist vaadata üle kaptenile või esindajale pädeva asutuse poolt saadetud tuleb enne kontrollimist vaadata üle kaptenile või esindajale pädeva asutuse poolt saadetud 
asjakohased dokumendid.asjakohased dokumendid.

Kui laeva riskide hindamise ja riskide juhtimise süsteemid on ebarahuldavad, nende Kui laeva riskide hindamise ja riskide juhtimise süsteemid on ebarahuldavad, nende 
rakendamise kohta ei ole piisavalt tõendeid või kui tuvastatakse ettenägemata võimalikke rakendamise kohta ei ole piisavalt tõendeid või kui tuvastatakse ettenägemata võimalikke 
ohte, siis peab kontrolli läbiviiv inspektor arutama neid küsimusi kapteniga visiiti lõpetades. ohte, siis peab kontrolli läbiviiv inspektor arutama neid küsimusi kapteniga visiiti lõpetades. 
Arutelu võib hõlmata varasemaid kontrollakte, asjakohaseid kehtivaid dokumente ning Arutelu võib hõlmata varasemaid kontrollakte, asjakohaseid kehtivaid dokumente ning 
kõiki toidu ja veega seotud tegevusi, mis laeval aset leiavad.kõiki toidu ja veega seotud tegevusi, mis laeval aset leiavad.

Järgnevalt peab inspektor tõendusmaterjalide registreerimise vormi (vt lisa 7) allkirjastades Järgnevalt peab inspektor tõendusmaterjalide registreerimise vormi (vt lisa 7) allkirjastades 
kinnitama kirjalikult kokkuvõtte punktidest, mille puhul on tagamata vastavus käesolevale kinnitama kirjalikult kokkuvõtte punktidest, mille puhul on tagamata vastavus käesolevale 
dokumendile või muudele seotud tehnilistele dokumentidele (nt WHO suunised sanitaar-dokumendile või muudele seotud tehnilistele dokumentidele (nt WHO suunised sanitaar-
meetmete rakendamiseks laeval (ingl k meetmete rakendamiseks laeval (ingl k Guide to ship sanitationGuide to ship sanitation)). Inspektor peab kirjutama )). Inspektor peab kirjutama 
üles ka asjakohased antud nõuanded, kaasa arvatud korrigeerivate tegevuste oodatav aja-üles ka asjakohased antud nõuanded, kaasa arvatud korrigeerivate tegevuste oodatav aja-
kava.kava.

Kui kontrollmeetmed on märgitud kehtivale SSCCle või kehtivale tõendusmaterjalide Kui kontrollmeetmed on märgitud kehtivale SSCCle või kehtivale tõendusmaterjalide 
registreerimise vormile (vt lisa 7), siis tehakse kontrolli käigus kindlaks, et neid meetmeid on registreerimise vormile (vt lisa 7), siis tehakse kontrolli käigus kindlaks, et neid meetmeid on 
edukalt rakendatud.edukalt rakendatud.

Kui kontrolli teostamise ja/või kontrollmeetmete rakendamise tingimused ei võimalda Kui kontrolli teostamise ja/või kontrollmeetmete rakendamise tingimused ei võimalda 
saavutada rahuldavaid tulemusi, siis kannab pädev asutus vastava märkuse SSCCle.saavutada rahuldavaid tulemusi, siis kannab pädev asutus vastava märkuse SSCCle.

4.1 Dokumentide ülevaatamine4.1 Dokumentide ülevaatamine

Kontrollimise eesmärgil vajatakse infot laeva, selle lasti ja võimalike rahvatervise riskide Kontrollimise eesmärgil vajatakse infot laeva, selle lasti ja võimalike rahvatervise riskide 
kohta, ent veovahendite operaatoritelt küsitud info ja dokumendid peavad sisaldama kohta, ent veovahendite operaatoritelt küsitud info ja dokumendid peavad sisaldama 
rahvatervise riskide hindamiseks vajalikku infot.rahvatervise riskide hindamiseks vajalikku infot.
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Seoses terviseohutust kinnitavate dokumentidega tuleb tegevuse käigus järgida IHRi Seoses terviseohutust kinnitavate dokumentidega tuleb tegevuse käigus järgida IHRi 
(2005) ja selliste dokumentide nõudeid, mis on loetletud muudes välislepingutes nagu (2005) ja selliste dokumentide nõudeid, mis on loetletud muudes välislepingutes nagu 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (ingl k Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (ingl k International Maritime OrganizationInternational Maritime Organization ehk IMO)  ehk IMO) 
konventsioonides, mis on seotud üldiselt keskkonnakaitse ja sanitaarnõuetega (nt 1973. konventsioonides, mis on seotud üldiselt keskkonnakaitse ja sanitaarnõuetega (nt 1973. 
aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (ingl  k aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (ingl  k 
International Convention for the Prevention of Pollution from ShipsInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships  19731973) muudetuna 1978. ) muudetuna 1978. 
aasta protokolliga [MARPOL], ja 1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise aasta protokolliga [MARPOL], ja 1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise 
konventsioon (ingl k konventsioon (ingl k Convention on Facilitation of International Maritime Traffi  cConvention on Facilitation of International Maritime Traffi  c  19651965), mida ), mida 
on muudetud 2006. aastal.on muudetud 2006. aastal.

Et aidata laeva kaptenil kontrolliks valmistuda, peab siseriiklik asutus (nt veeteede amet) Et aidata laeva kaptenil kontrolliks valmistuda, peab siseriiklik asutus (nt veeteede amet) 
saatma kõikide vajalike dokumentide nimekirja enne, kui sadama tervisekaitse inspektor saatma kõikide vajalike dokumentide nimekirja enne, kui sadama tervisekaitse inspektor 
kontrollimiseks laeva pardale läheb.kontrollimiseks laeva pardale läheb.

Tervisedeklaratsioon (vt IHRi [2005] lisas 8 toodud näidist) sisaldab põhiandmeid seoses Tervisedeklaratsioon (vt IHRi [2005] lisas 8 toodud näidist) sisaldab põhiandmeid seoses 
laevapere ja reisijate tervisliku seisundiga merereisi ajal ja sadamasse saabumisel, ning laevapere ja reisijate tervisliku seisundiga merereisi ajal ja sadamasse saabumisel, ning 
annab väärtuslikku infot alltoodu kohta:annab väärtuslikku infot alltoodu kohta:
• laeva identifi tseerivad andmed;• laeva identifi tseerivad andmed;
• viimase 30 päeva jooksul külastatud sadamad (nimekiri);• viimase 30 päeva jooksul külastatud sadamad (nimekiri);
• kõik laevapere liikmed ja reisijad viimase 30 päeva jooksul (nimekiri);• kõik laevapere liikmed ja reisijad viimase 30 päeva jooksul (nimekiri);
• olemasoleva SSC kehtivus ja kas on vaja teostada korduvkontrolli;• olemasoleva SSC kehtivus ja kas on vaja teostada korduvkontrolli;
• külastatud mõjutatud piirkonnad.• külastatud mõjutatud piirkonnad.

SSC (vt IHRi [2005] lisas 3 toodud näidist) tuvastab kõik rahvatervise riskide valdkonnad/alad SSC (vt IHRi [2005] lisas 3 toodud näidist) tuvastab kõik rahvatervise riskide valdkonnad/alad 
ning kohaldatavad nõutud kontrollmeetmed.ning kohaldatavad nõutud kontrollmeetmed.

Rahvusvaheline tunnistus vaktsineerimise või profülaktika kohta (ingl k Rahvusvaheline tunnistus vaktsineerimise või profülaktika kohta (ingl k International International 
Certifi cate of Vaccination or ProphylaxisCertifi cate of Vaccination or Prophylaxis) (IHRi [2005] lisas 6 antud näidis) tõendab, et ) (IHRi [2005] lisas 6 antud näidis) tõendab, et 
laevapere liikmeid ja reisijaid on vaktsineeritud vastavalt sisenemisnõuetele.laevapere liikmeid ja reisijaid on vaktsineeritud vastavalt sisenemisnõuetele.

Pädev asutus võib paluda esitada rahvatervise riski hindamiseks järgmised dokumendid Pädev asutus võib paluda esitada rahvatervise riski hindamiseks järgmised dokumendid 
vastavalt dokumentide nimekirjale 1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise vastavalt dokumentide nimekirjale 1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise 
konventsioonis (2006. aastal muudetud kujul):konventsioonis (2006. aastal muudetud kujul):
• ülddeklaratsioon, et teha kindlaks laeva nimi, tüüp ja lipuriik; see annab väärtuslikku • ülddeklaratsioon, et teha kindlaks laeva nimi, tüüp ja lipuriik; see annab väärtuslikku 

infot ka laeva nõuete kohta seoses jäätmete ja jääkidega ning vastuvõturajatistega ning infot ka laeva nõuete kohta seoses jäätmete ja jääkidega ning vastuvõturajatistega ning 
sisaldab lühikest ülevaadet merereisi üksikasjadest;sisaldab lühikest ülevaadet merereisi üksikasjadest;

• lastideklaratsioon ja laeva varude deklaratsioon info saamiseks lasti kohta (nt lastimis- ja • lastideklaratsioon ja laeva varude deklaratsioon info saamiseks lasti kohta (nt lastimis- ja 
lossimissadam, kaupade kirjeldus);lossimissadam, kaupade kirjeldus);

• ohtlike kaupade manifest, mis sisaldab infot ohtlike kaupade kohta (nt lisarisk(id), mass, • ohtlike kaupade manifest, mis sisaldab infot ohtlike kaupade kohta (nt lisarisk(id), mass, 
paigutus pardal).paigutus pardal).

Rahvatervise riski hindamiseks võivad osutuda vajalikuks ka järgmised lisainfoallikad:Rahvatervise riski hindamiseks võivad osutuda vajalikuks ka järgmised lisainfoallikad:
• halduskavad seoses näiteks vee punkerdamise, toidu ohutuse, kahjurite tõrje, reovee või • halduskavad seoses näiteks vee punkerdamise, toidu ohutuse, kahjurite tõrje, reovee või 

jäätmetega;jäätmetega;
• IMO ballastvee vorm A(868)20;• IMO ballastvee vorm A(868)20;
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• meditsiiniline logi infoga intsidentide kohta laeva pardal, mis võivad olla tervisejuhtumid • meditsiiniline logi infoga intsidentide kohta laeva pardal, mis võivad olla tervisejuhtumid 
IHRi (2005) kohaselt;IHRi (2005) kohaselt;

• arstimite loetelu infoga arstimikapis sisalduvate arstimite tüübi ja koguse kohta;• arstimite loetelu infoga arstimikapis sisalduvate arstimite tüübi ja koguse kohta;
• joogivee analüüsi aruanne, mis sisaldab pardal oleva joogivee mikrobioloogiliste või • joogivee analüüsi aruanne, mis sisaldab pardal oleva joogivee mikrobioloogiliste või 

keemiliste analüüside tulemusi.keemiliste analüüside tulemusi.

Vajaliku info efektiivselt töötlemiseks peab pädev asutus kehtestama protokollid ja Vajaliku info efektiivselt töötlemiseks peab pädev asutus kehtestama protokollid ja 
protseduurid saabumiseelse ja lahkumiseelse info edastamiseks.protseduurid saabumiseelse ja lahkumiseelse info edastamiseks.

4.2 Inspekteerimisprotsess4.2 Inspekteerimisprotsess

Kontrolli teostatakse laeva erinevaid valdkondi/alasid vaadeldes. Kui laev taotleb uut Kontrolli teostatakse laeva erinevaid valdkondi/alasid vaadeldes. Kui laev taotleb uut 
tunnistusi, siis tuleb kontrollida kõiki käesolevas dokumendis (vt lisa 3) loetletud valdkondi/tunnistusi, siis tuleb kontrollida kõiki käesolevas dokumendis (vt lisa 3) loetletud valdkondi/
alasid. Kontrollimise põhieesmärgiks on teha kindlaks, et kõik kontrollimist vajavad punktid alasid. Kontrollimise põhieesmärgiks on teha kindlaks, et kõik kontrollimist vajavad punktid 
on korrektselt tuvastatud ning et asjakohaseid kontroll- ja tõrjemeetmeid on rakendatud või on korrektselt tuvastatud ning et asjakohaseid kontroll- ja tõrjemeetmeid on rakendatud või 
et korrigeerivad toimingud on tehtud.et korrigeerivad toimingud on tehtud.

Kontrollimist pardal või sadama piirkondades teostades peavad inspektorid kandma Kontrollimist pardal või sadama piirkondades teostades peavad inspektorid kandma 
asjakohast ametitunnistust, riietust ja isikukaitsevahendeid, kaasa arvatud muuhulgas asjakohast ametitunnistust, riietust ja isikukaitsevahendeid, kaasa arvatud muuhulgas 
päästevesti, kaitsekiivrit, kaitsesaapaid, märguriietust, hingamisteede kaitsevahendeid ja päästevesti, kaitsekiivrit, kaitsesaapaid, märguriietust, hingamisteede kaitsevahendeid ja 
kõrvakaitsmeid, kummikindaid, kaitseprille, kaitsemaski (FFP3) ja ühekordselt kasutatavat kõrvakaitsmeid, kummikindaid, kaitseprille, kaitsemaski (FFP3) ja ühekordselt kasutatavat 
kombinesooni, kui see on asjakohane.kombinesooni, kui see on asjakohane.

Enne kontrollima asumist tuleb end sadama valdajate ja laeva operaatorite juures Enne kontrollima asumist tuleb end sadama valdajate ja laeva operaatorite juures 
identifi tseerida ja läbida julgeolekukontroll loa saamiseks.identifi tseerida ja läbida julgeolekukontroll loa saamiseks.

Tavaliselt alustab inspektor kontrollimist kaptenile meeskonda ja kontrollimise eesmärki Tavaliselt alustab inspektor kontrollimist kaptenile meeskonda ja kontrollimise eesmärki 
tutvustades. Inspektor saab seejärel kaptenilt infot ekspluateerimistingimuste ja tutvustades. Inspektor saab seejärel kaptenilt infot ekspluateerimistingimuste ja 
ohutuseeskirjade kohta laeva pardal. See infovahetus peaks toimuma võimalusel privaatses ohutuseeskirjade kohta laeva pardal. See infovahetus peaks toimuma võimalusel privaatses 
kohas. Seejärel tutvustatakse kaptenile üldjoontes kontrollimisprotsessi ning vaadatakse üle kohas. Seejärel tutvustatakse kaptenile üldjoontes kontrollimisprotsessi ning vaadatakse üle 
olemasolevad dokumendid.olemasolevad dokumendid.

Kontrollimise järjekorra (vt lisa 3) valib inspektor omal äranägemisel. Siiski tuleb vältida Kontrollimise järjekorra (vt lisa 3) valib inspektor omal äranägemisel. Siiski tuleb vältida 
ristsaastamist kontrollimistegevuste käigus. Seetõttu tuleb arvestada inspektori isikliku ristsaastamist kontrollimistegevuste käigus. Seetõttu tuleb arvestada inspektori isikliku 
hügieeni, riiete puhtuse ja tervisliku seisundiga.hügieeni, riiete puhtuse ja tervisliku seisundiga.

Uue tunnistuse väljastamisel tuleb kontrollida kõiki valdkondi/alasid. Kui laeva lastiruumid Uue tunnistuse väljastamisel tuleb kontrollida kõiki valdkondi/alasid. Kui laeva lastiruumid 
on kasutuses, siis tuleb kontrollida ka lasti, kui see on asjakohane, ning seda eestkätt on kasutuses, siis tuleb kontrollida ka lasti, kui see on asjakohane, ning seda eestkätt 
vektorite esinemise suhtes. Kui kontrollimist teostavas meeskonnas on piisavalt isikuid, vektorite esinemise suhtes. Kui kontrollimist teostavas meeskonnas on piisavalt isikuid, 
siis saab erinevaid valdkondi/alasid määrata kontrollima erinevad isikud. Eesmärgiks on siis saab erinevaid valdkondi/alasid määrata kontrollima erinevad isikud. Eesmärgiks on 
täita kõik kontrollimise eesmärgid olemasoleva aja, inspektorite arvu ning laeva suuruse ja täita kõik kontrollimise eesmärgid olemasoleva aja, inspektorite arvu ning laeva suuruse ja 
tüübiga arvestades.tüübiga arvestades.

Käesoleva käsiraamatu kontrollnimekirjades on tuvastatud kontrollitavad valdkonnad/Käesoleva käsiraamatu kontrollnimekirjades on tuvastatud kontrollitavad valdkonnad/
alad, otsitavate tõendusmaterjalide tüübid, võimalikud infoallikad ja asjakohased alad, otsitavate tõendusmaterjalide tüübid, võimalikud infoallikad ja asjakohased 
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kontrollmeetmed. Käesolev käsiraamat aitab tuvastada puudusi ja mittevastavusi enne kontrollmeetmed. Käesolev käsiraamat aitab tuvastada puudusi ja mittevastavusi enne 
sertifi kaadi täitmist.sertifi kaadi täitmist.

4.3 Proovide võtmine4.3 Proovide võtmine

Näidis-SSC IHRi (2005) lisas 3 sisaldab tulpasid “proovivõtutulemuste” registreerimiseks Näidis-SSC IHRi (2005) lisas 3 sisaldab tulpasid “proovivõtutulemuste” registreerimiseks 
kontrolli ja seotud info ühe osana, ent vastavalt IHRile ei pruugi selliste proovide võtmine kontrolli ja seotud info ühe osana, ent vastavalt IHRile ei pruugi selliste proovide võtmine 
olla vajalik iga kontrolli käigus. Kas proov tuleb võtta ja seda analüüsida, see sõltub teguritest olla vajalik iga kontrolli käigus. Kas proov tuleb võtta ja seda analüüsida, see sõltub teguritest 
nagu kontrollnimekirjades kirjeldatud konkreetsed tingimused, inspektorite poolt leitud nagu kontrollnimekirjades kirjeldatud konkreetsed tingimused, inspektorite poolt leitud 
tõendusmaterjalid, võimalike rahvatervise riskide olemus ning proovivõttu mitte hõlmavate tõendusmaterjalid, võimalike rahvatervise riskide olemus ning proovivõttu mitte hõlmavate 
tavaliste kontrollimistehnikate piisavus konkreetset konteksti arvestades. Näiteks juhul, kui tavaliste kontrollimistehnikate piisavus konkreetset konteksti arvestades. Näiteks juhul, kui 
külma joogivee süsteemi temperatuur on üle 25°C, siis suureneb külma joogivee süsteemi temperatuur on üle 25°C, siis suureneb LegionellaLegionella’ga saastumise ’ga saastumise 
oht. Seetõttu on nimetatud temperatuur veeproovi võtmise päästikuks ehk aluseks.oht. Seetõttu on nimetatud temperatuur veeproovi võtmise päästikuks ehk aluseks.

Laevadel võib esineda ka muud kahjulikku saastet peale mikroobidega saastatuse (nt saastatus Laevadel võib esineda ka muud kahjulikku saastet peale mikroobidega saastatuse (nt saastatus 
keemilistest või radioaktiivsetest allikatest). Nende saasteainete proovivõtumeetodeid on keemilistest või radioaktiivsetest allikatest). Nende saasteainete proovivõtumeetodeid on 
kirjeldatud WHO suunistes sanitaarmeetmete rakendamiseks laeval (ingl k kirjeldatud WHO suunistes sanitaarmeetmete rakendamiseks laeval (ingl k Guide to ship Guide to ship 
sanitationsanitation).).

Kui proovid on alles analüüsimisel, siis väljastage SSCC ja märkige sertifi kaadile “Tulemused Kui proovid on alles analüüsimisel, siis väljastage SSCC ja märkige sertifi kaadile “Tulemused 
saabumas”.saabumas”.

Üldiselt on nii, et kui esineb haiguse kliinilisi tunnuseid või sümptomeid, tõendeid pardalt Üldiselt on nii, et kui esineb haiguse kliinilisi tunnuseid või sümptomeid, tõendeid pardalt 
leitud rahvatervise riski kohta (kaasa arvatud nakkuse ja saaste allikad) või rahvatervise leitud rahvatervise riski kohta (kaasa arvatud nakkuse ja saaste allikad) või rahvatervise 
risk on kindlalt tuvastatud, siis määrab pädev asutus kindlaks asjakohased rakendatavad risk on kindlalt tuvastatud, siis määrab pädev asutus kindlaks asjakohased rakendatavad 
rahvatervise kaitsemeetmed piisava kontrollitaseme tagamiseks. Kasutada tuleb WHO poolt rahvatervise kaitsemeetmed piisava kontrollitaseme tagamiseks. Kasutada tuleb WHO poolt 
nimetatud meetmete jaoks soovitatud meetodeid või materjale, kui pädev asutus ei tee nimetatud meetmete jaoks soovitatud meetodeid või materjale, kui pädev asutus ei tee 
kindlaks, et muud meetodid on sama turvalised ja usaldusväärsed.kindlaks, et muud meetodid on sama turvalised ja usaldusväärsed.

4.4 Tunnistuste väljastamine4.4 Tunnistuste väljastamine

SSCECd ja SSCCd koosnevad kahest osast: (a) näidistunnistus, milles on toodud välja laeva SSCECd ja SSCCd koosnevad kahest osast: (a) näidistunnistus, milles on toodud välja laeva 
peamised füüsilised alad kontrollimiseks; ja (b) manustatud referentsid süsteemidele, peamised füüsilised alad kontrollimiseks; ja (b) manustatud referentsid süsteemidele, 
millega hallatakse toitu, vett, jäätmeid, basseine ja spaasid ning meditsiinilise abi andmise millega hallatakse toitu, vett, jäätmeid, basseine ja spaasid ning meditsiinilise abi andmise 
ja muid ruume, mis võivad vajada täpsemat kontrollimist (vastavalt laeva suurusele ja ja muid ruume, mis võivad vajada täpsemat kontrollimist (vastavalt laeva suurusele ja 
tüübile). Tõendusmaterjalide registreerimise vormi saab kasutada leitud tõendite ja vajalike tüübile). Tõendusmaterjalide registreerimise vormi saab kasutada leitud tõendite ja vajalike 
meetmete loetlemiseks.meetmete loetlemiseks.

Pärast kontrollimist peab kontrolli teostanud inspektor kaptenit teavitama enne SSC Pärast kontrollimist peab kontrolli teostanud inspektor kaptenit teavitama enne SSC 
väljastamist. Kaptenile või esindajale peab andma piisavalt aega mis tahes puuduste väljastamist. Kaptenile või esindajale peab andma piisavalt aega mis tahes puuduste 
kõrvaldamiseks ning vajalike dokumentide esitamiseks enne tunnistuse täitmist. Vastavalt kõrvaldamiseks ning vajalike dokumentide esitamiseks enne tunnistuse täitmist. Vastavalt 
kontrolli käigus tuvastatud tõenditele sanitaarmeetmete adekvaatsuse kohta väljastatakse kontrolli käigus tuvastatud tõenditele sanitaarmeetmete adekvaatsuse kohta väljastatakse 
SSCEC või SSCC (vt vooskeemi IHRi [2005] artiklis 39, lisa 2).SSCEC või SSCC (vt vooskeemi IHRi [2005] artiklis 39, lisa 2).
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Juhised tunnistuse täitmiseks on järgmised:Juhised tunnistuse täitmiseks on järgmised:
• Kriipsutage läbi mittekohaldatav tunnistus pealkirjas (SSCEC või SSCC).• Kriipsutage läbi mittekohaldatav tunnistus pealkirjas (SSCEC või SSCC).
• Täitke nõutud info kahes tabelis (laeva nimi, lipuriik jne).• Täitke nõutud info kahes tabelis (laeva nimi, lipuriik jne).
• Valige asjakohane tabel (vasakpoolne: SSCEC; parempoolne: SSCC).• Valige asjakohane tabel (vasakpoolne: SSCEC; parempoolne: SSCC).
• Täitke iga lahter kõikides tulpades.• Täitke iga lahter kõikides tulpades.
• Kirjutage loetavalt ja kasutage käesoleva käsiraamatu kontrollnimekirjadega kooskõlas • Kirjutage loetavalt ja kasutage käesoleva käsiraamatu kontrollnimekirjadega kooskõlas 

olevat sõnastust.olevat sõnastust.
• Kasutage tõendusmaterjalide registreerimise vormi, kui SSCil ei ole piisavalt ruumi.• Kasutage tõendusmaterjalide registreerimise vormi, kui SSCil ei ole piisavalt ruumi.
• Tähistage mittekohaldatavad valdkonnad/alad lühendiga “NA”.• Tähistage mittekohaldatavad valdkonnad/alad lühendiga “NA”.
• Kasutage eitust “None” või “Nil” valdkondade/alade puhul, millega seoses tõendeid ei leitud.• Kasutage eitust “None” või “Nil” valdkondade/alade puhul, millega seoses tõendeid ei leitud.
• Loetlege üles läbivaadatud dokumendid.• Loetlege üles läbivaadatud dokumendid.
• Kasutage eitust “None” või “Nil”, kui dokumente ei vaadatud läbi.• Kasutage eitust “None” või “Nil”, kui dokumente ei vaadatud läbi.
• Märkige proovivõtutulemuste läbivaatamine selgelt ära. “Yes” tähistab läbivaatamist ja • Märkige proovivõtutulemuste läbivaatamine selgelt ära. “Yes” tähistab läbivaatamist ja 

“No” seda, et läbivaatust ei toimunud.“No” seda, et läbivaatust ei toimunud.
• Kui proovivõtutulemused ei ole veel laekunud, siis märkige sertifi kaadile, et proovi-• Kui proovivõtutulemused ei ole veel laekunud, siis märkige sertifi kaadile, et proovi-

võtutulemused on laekumas “Sample results pending”.võtutulemused on laekumas “Sample results pending”.
• Allkirjastage (kontrolli teostanud inspektorit tuvastades), kuupäevastage ja tembeldage • Allkirjastage (kontrolli teostanud inspektorit tuvastades), kuupäevastage ja tembeldage 

tunnistus.tunnistus.
• Tagage, et kõik sertifi kaadid on loetavad.• Tagage, et kõik sertifi kaadid on loetavad.
• Tagage, et inglise keel on vähemalt üks sertifi kaadi täitmise keeltest.• Tagage, et inglise keel on vähemalt üks sertifi kaadi täitmise keeltest.

Kui kehtiva tunnistusega laeval teostatakse korduvkontroll, siis tuleb tõendusmaterjalide Kui kehtiva tunnistusega laeval teostatakse korduvkontroll, siis tuleb tõendusmaterjalide 
registreerimise vorm manustada originaalsertifi kaadile lisainfo registreerimiseks. Manusele registreerimise vorm manustada originaalsertifi kaadile lisainfo registreerimiseks. Manusele 
tuleb viidata originaalsertifi kaadil, eelistavalt peatükis 4.4.4 näidatud templiga inspektori tuleb viidata originaalsertifi kaadil, eelistavalt peatükis 4.4.4 näidatud templiga inspektori 
poolt allkirjastatult. Ka manus peab viitama originaaldokumendile.poolt allkirjastatult. Ka manus peab viitama originaaldokumendile.

4.4.1 Laeva sanitaarkontrolli tunnistus 4.4.1 Laeva sanitaarkontrolli tunnistus (ingl k (ingl k Ship Sanitation Control Certifi cateShip Sanitation Control Certifi cate  ehk SSCC)ehk SSCC)

SSCC väljastatakse, kui pardal tuvastati tõendeid rahvatervise riski kohta, kaasa arvatud SSCC väljastatakse, kui pardal tuvastati tõendeid rahvatervise riski kohta, kaasa arvatud 
nakkuse ja saaste allikad, ning nõutud kontrollmeetmeid on rahuldavalt rakendatud. SSCCle nakkuse ja saaste allikad, ning nõutud kontrollmeetmeid on rahuldavalt rakendatud. SSCCle 
kantakse leitud tõendusmaterjalid, rakendatud kontrollmeetmed ning võetud proovid ja kantakse leitud tõendusmaterjalid, rakendatud kontrollmeetmed ning võetud proovid ja 
vastavad tulemused (kui see on kohaldatav); vajadusel saab manustada tõendusmaterjalide vastavad tulemused (kui see on kohaldatav); vajadusel saab manustada tõendusmaterjalide 
registreerimise vormi.registreerimise vormi.

Kui kontrollmeetmeid rakendati tingimustel, mille puhul pädeva asutuse arvates ei saa Kui kontrollmeetmeid rakendati tingimustel, mille puhul pädeva asutuse arvates ei saa 
rahuldavat tulemust saavutada sadamas, kus vastav toiming tehti, siis lisab pädev asutus rahuldavat tulemust saavutada sadamas, kus vastav toiming tehti, siis lisab pädev asutus 
vastava märkuse sertifi kaadile. Nimetatud märkus peab tuvastama kõik laevalt pärinevad vastava märkuse sertifi kaadile. Nimetatud märkus peab tuvastama kõik laevalt pärinevad 
rahvatervise riskid ja vajalikud kontrollmeetmed, mida tuleb rakendada järgmises rahvatervise riskid ja vajalikud kontrollmeetmed, mida tuleb rakendada järgmises 
külastatavas sadamas. Kui laeval lubatakse lahkuda, siis teavitab pädev asutus lahkumise külastatavas sadamas. Kui laeval lubatakse lahkuda, siis teavitab pädev asutus lahkumise 
ajal järgmist teadaolevat külastatavat sadamat kiiret kommunikatsioonivahendit ajal järgmist teadaolevat külastatavat sadamat kiiret kommunikatsioonivahendit 
kasutades (nt elektronpost, faks, telefon) tõendusmaterjalide tüübist ja vajalikest kasutades (nt elektronpost, faks, telefon) tõendusmaterjalide tüübist ja vajalikest 
kontrollmeetmetest. Selline kord on kohaldatav eeskätt juhul, kui rahvatervise risk võib kontrollmeetmetest. Selline kord on kohaldatav eeskätt juhul, kui rahvatervise risk võib 
levida rahvusvaheliselt või kui see võib kujutada endast tõsist või otsest ohtu rahvastiku levida rahvusvaheliselt või kui see võib kujutada endast tõsist või otsest ohtu rahvastiku 
tervisele.tervisele.
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Kui see on asjakohane, siis tuleb tunnistusel dokumenteerida tuvastatud rahvatervise riskide Kui see on asjakohane, siis tuleb tunnistusel dokumenteerida tuvastatud rahvatervise riskide 
tõendusmaterjalid, nõutud kontrollmeetmed või viide oodatavate proovivõtutulemuse tõendusmaterjalid, nõutud kontrollmeetmed või viide oodatavate proovivõtutulemuse 
kohta, mis võivad viia SSCC väljastamisele.kohta, mis võivad viia SSCC väljastamisele.

4.4.2 Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus 4.4.2 Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus (ingl k (ingl k Ship Sanitation Control Ship Sanitation Control 
Exemption Certifi cateExemption Certifi cate  ehk SSCEC)ehk SSCEC)

Vastavalt IHRile (2005) väljastatakse SSCEC juhul, kui pardalt ei leita tõendeid rahvatervise Vastavalt IHRile (2005) väljastatakse SSCEC juhul, kui pardalt ei leita tõendeid rahvatervise 
riski kohta ning pädev asutus on kindel, et laev on nakkuse ja saaste vaba (kaasa arvatud riski kohta ning pädev asutus on kindel, et laev on nakkuse ja saaste vaba (kaasa arvatud 
vektorite ja nende leiukohtade vaba). See tunnistus väljastatakse tavaliselt (kuivõrd see vektorite ja nende leiukohtade vaba). See tunnistus väljastatakse tavaliselt (kuivõrd see 
on teostatav) ainult juhul, kui kontrollimise teostamise ajal olid laev ja lastiruumid tühjad on teostatav) ainult juhul, kui kontrollimise teostamise ajal olid laev ja lastiruumid tühjad 
või kui lastiruumid sisaldasid ainult ballasti või muud sarnast materjali ning lastiruume sai või kui lastiruumid sisaldasid ainult ballasti või muud sarnast materjali ning lastiruume sai 
põhjalikult kontrollida (IHRi [2005] artikkel 39).põhjalikult kontrollida (IHRi [2005] artikkel 39).

Vaatamata kehtiva SSCEC või pikenduse olemasolule võivad kontrollimised vastavalt IHRile Vaatamata kehtiva SSCEC või pikenduse olemasolule võivad kontrollimised vastavalt IHRile 
(2005) mitmetes olukordades siiski vajalikuks osutuda, nagu see on sätestatud IHRi (2005) (2005) mitmetes olukordades siiski vajalikuks osutuda, nagu see on sätestatud IHRi (2005) 
artiklites 23 ja 27 ning lisas 4 (nt juhul, kui eelhinnang viitab rahvatervise riski tõenditele).artiklites 23 ja 27 ning lisas 4 (nt juhul, kui eelhinnang viitab rahvatervise riski tõenditele).

4.4.3 Laeva sanitaartunnistuse kehtivuse pikendamine4.4.3 Laeva sanitaartunnistuse kehtivuse pikendamine

SSCECd ja SSCCd kehtivad kuni kuus kuud. Seda perioodi võib pikendada ühe kuu võrra, SSCECd ja SSCCd kehtivad kuni kuus kuud. Seda perioodi võib pikendada ühe kuu võrra, 
kui nõutud kontroll- või tõrjemeetmeid ei saa sadamas rakendada. Ent kui laev kujutab kui nõutud kontroll- või tõrjemeetmeid ei saa sadamas rakendada. Ent kui laev kujutab 
endast tõsist haiguse leviku ohtu, siis tuleb järgmises piiriületuspunktis teostada vajalik endast tõsist haiguse leviku ohtu, siis tuleb järgmises piiriületuspunktis teostada vajalik 
desinfektsioon, dekontaminatsioon, desinsektsioon, deratisatsioon või rakendada desinfektsioon, dekontaminatsioon, desinsektsioon, deratisatsioon või rakendada 
muid meetmeid nakkuse või saaste leviku vältimiseks. Lahkumise ajal teavitab pädev muid meetmeid nakkuse või saaste leviku vältimiseks. Lahkumise ajal teavitab pädev 
asutus järgmise piiriületuspunkti pädevat asutust leitud tõendusmaterjalidest ja nõutud asutus järgmise piiriületuspunkti pädevat asutust leitud tõendusmaterjalidest ja nõutud 
kontrollmeetmetest.kontrollmeetmetest.

Kehtivuse pikendamine võimaldab laeval jõuda sadamasse, kus saab teostada kontrollimise Kehtivuse pikendamine võimaldab laeval jõuda sadamasse, kus saab teostada kontrollimise 
ning rakendada vajalikke kontrollmeetmeid, ilma et oleks vaja reisida kehtivuse kaotanud ning rakendada vajalikke kontrollmeetmeid, ilma et oleks vaja reisida kehtivuse kaotanud 
sertifi kaadiga.sertifi kaadiga.

Pikenduse võib anda kuni 30 päeva enne olemasoleva SSC kehtivusaja lõppu. Ent SSCd ei Pikenduse võib anda kuni 30 päeva enne olemasoleva SSC kehtivusaja lõppu. Ent SSCd ei 
saa pikendada rohkem kui 30 päevaks pärast kehtivusaja lõppu (IHRi [2005] artikkel 39).saa pikendada rohkem kui 30 päevaks pärast kehtivusaja lõppu (IHRi [2005] artikkel 39).

Soovitatav on kasutada allpool toodud näidisele sarnast “pikendamistemplit” tagamaks Soovitatav on kasutada allpool toodud näidisele sarnast “pikendamistemplit” tagamaks 
ühtse standardi järgimise pädevate asutuste poolt. Tempel tuleb lüüa olemasolevale ühtse standardi järgimise pädevate asutuste poolt. Tempel tuleb lüüa olemasolevale 
tunnistusele.tunnistusele.
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4.4.4 Tõendusmaterjalide registreerimise vorm4.4.4 Tõendusmaterjalide registreerimise vorm

Tõendusmaterjalide registreerimise vormi (ingl k Tõendusmaterjalide registreerimise vormi (ingl k Evidence Report FormEvidence Report Form) (vt lisa 7) saab kasutada ) (vt lisa 7) saab kasutada 
kontrollimise käigus leitud rahvatervise riskide tõendusmaterjalide dokumenteerimiseks kontrollimise käigus leitud rahvatervise riskide tõendusmaterjalide dokumenteerimiseks 
ning ka ettekirjutatud kontrollmeetmete või korrigeerivate tegevuste dokumenteerimiseks. ning ka ettekirjutatud kontrollmeetmete või korrigeerivate tegevuste dokumenteerimiseks. 
Vastavalt leitud tõendusmaterjalidele, testitud proovidele ja läbivaadatud dokumentidele Vastavalt leitud tõendusmaterjalidele, testitud proovidele ja läbivaadatud dokumentidele 
kasutatakse sõnu “nõutav” (ingl k kasutatakse sõnu “nõutav” (ingl k requiredrequired) ja “soovitav” (ingl k ) ja “soovitav” (ingl k recommendedrecommended). Kontrolli ). Kontrolli 
teostanud inspektor esitab seejärel SSC ja manustatud tõendusmaterjalide registreerimise teostanud inspektor esitab seejärel SSC ja manustatud tõendusmaterjalide registreerimise 
vormi laeva kaptenile. Registreerimisvormi kasutamine märgitakse SSCle. Soovitatav on vormi laeva kaptenile. Registreerimisvormi kasutamine märgitakse SSCle. Soovitatav on 
kasutada allpool toodud näidisele sarnast “manusetemplit” tagamaks ühtse standardi kasutada allpool toodud näidisele sarnast “manusetemplit” tagamaks ühtse standardi 
järgimise pädevate asutuste poolt.järgimise pädevate asutuste poolt.

Teatud haiguse leviku vältimiseks ning olemasoleva tõsise ja vahetu ohu kontrollimiseks Teatud haiguse leviku vältimiseks ning olemasoleva tõsise ja vahetu ohu kontrollimiseks 
nõutud kontrollmeetmeid tuleb rakendada viivitamata. Mistahes nõutava kontrollmeetme nõutud kontrollmeetmeid tuleb rakendada viivitamata. Mistahes nõutava kontrollmeetme 
elluviimise tulemuseks on automaatselt SSCC väljaandmine.elluviimise tulemuseks on automaatselt SSCC väljaandmine.

Pädeva asutuse poolt kontrollimise käigus teostatud riskihinnangule toetudes peab Pädeva asutuse poolt kontrollimise käigus teostatud riskihinnangule toetudes peab 
laevapere ja veovahendi operaator järgima mis tahes muid soovitusi ennetavate meetmete laevapere ja veovahendi operaator järgima mis tahes muid soovitusi ennetavate meetmete 
rakendamiseks, et vältida võimalikke riske.rakendamiseks, et vältida võimalikke riske.

Kehtivaid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi kasutatakse alusena selliste kontrollmeetmete Kehtivaid rahvusvahelisi standardeid ja määrusi kasutatakse alusena selliste kontrollmeetmete 
määratlemisel, mida nimetatakse “nõutavateks” või “soovitavateks” meetmeteks. Kui määratlemisel, mida nimetatakse “nõutavateks” või “soovitavateks” meetmeteks. Kui 
ingliskeelsed tekstid kasutavad tulevikuvormi “shall” meetmest rääkides asjakohastes artiklites ingliskeelsed tekstid kasutavad tulevikuvormi “shall” meetmest rääkides asjakohastes artiklites 
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ning rahvusvaheliste konventsioonide, standardite ja määruste kirjeldustes, siis peetakse ning rahvusvaheliste konventsioonide, standardite ja määruste kirjeldustes, siis peetakse 
meedet nõutavaks ehk nõutud meetmeks. Näiteks ILO (nr 68) toidu ja (laevaperede) toitlustamise meedet nõutavaks ehk nõutud meetmeks. Näiteks ILO (nr 68) toidu ja (laevaperede) toitlustamise 
konventsioon (ingl k konventsioon (ingl k Food and Catering (Ships’ Crews) ConventionFood and Catering (Ships’ Crews) Convention) täpsustab asjaolud, mis on ) täpsustab asjaolud, mis on 
seotud toiduga varustamisega ning toitlustamiskorraga, ning mille eesmärgiks on kindlustada seotud toiduga varustamisega ning toitlustamiskorraga, ning mille eesmärgiks on kindlustada 
laevaperede tervis ja heaolu. Sellest meetmest rääkides kasutatakse tulevikuvormi “shall” ning laevaperede tervis ja heaolu. Sellest meetmest rääkides kasutatakse tulevikuvormi “shall” ning 
seega on see olemuselt “nõutav”.seega on see olemuselt “nõutav”.

Teadusajakirjades avaldatud artiklid esitavad tõendusmaterjale selliste rahvatervise riskide Teadusajakirjades avaldatud artiklid esitavad tõendusmaterjale selliste rahvatervise riskide 
kohta, mis on päästikuks rahvatervisega seotud hädaolukordadele piiriületuspunktides kohta, mis on päästikuks rahvatervisega seotud hädaolukordadele piiriületuspunktides 
või transpordil. Selliste sündmuste mõju õigustab määratud meetmete rakendamist või transpordil. Selliste sündmuste mõju õigustab määratud meetmete rakendamist 
saaste ja nakkuse tõrjumiseks. Need artiklid tagavad teadusliku aluse määramaks kindlaks, saaste ja nakkuse tõrjumiseks. Need artiklid tagavad teadusliku aluse määramaks kindlaks, 
milliste meetmete rakendamist tuleb nõuda. Näiteks on dokumenteeritud selliste milliste meetmete rakendamist tuleb nõuda. Näiteks on dokumenteeritud selliste 
toidust põhjustatud haiguste tohutuid puhanguid, mida tihti põhjustavad patogeenid, toidust põhjustatud haiguste tohutuid puhanguid, mida tihti põhjustavad patogeenid, 
mis tulenevad sobimatust temperatuurikontrollist toiduahelas. Seetõttu on otsustava mis tulenevad sobimatust temperatuurikontrollist toiduahelas. Seetõttu on otsustava 
tähtsusega ennetavad meetmed, mis puudutavad temperatuurikontrolli toidu allikas, tähtsusega ennetavad meetmed, mis puudutavad temperatuurikontrolli toidu allikas, 
valmistamisel, töötlemisel ja serveerimisel. Sellised meetmed on seetõttu määratletud valmistamisel, töötlemisel ja serveerimisel. Sellised meetmed on seetõttu määratletud 
nõutavate meetmetena.nõutavate meetmetena.

Mõned meetmed tuginevad parimatele rahvusvahelistele tavadele saavutamaks nakkuse ja Mõned meetmed tuginevad parimatele rahvusvahelistele tavadele saavutamaks nakkuse ja 
saastumise kõrvaldamine nakkustõrje eesmärgil.saastumise kõrvaldamine nakkustõrje eesmärgil.

4.4.5 Ohtlikud veokid ja laeva sanitaartunnistused4.4.5 Ohtlikud veokid ja laeva sanitaartunnistused

Vastavalt IHRi (2005) artiklitele 27 ja 39 on veovahend ohtlik juhul, kui:Vastavalt IHRi (2005) artiklitele 27 ja 39 on veovahend ohtlik juhul, kui:
• ei esitata kehtivat SSCECid või SSCCid;• ei esitata kehtivat SSCECid või SSCCid;
• kui esinevad haiguse kliinilised tunnused või sümptomid ning on olemas faktidel või • kui esinevad haiguse kliinilised tunnused või sümptomid ning on olemas faktidel või 

tõendusmaterjalidel põhinev info rahvatervise riski kohta, kaasa arvatud nakkuse või tõendusmaterjalidel põhinev info rahvatervise riski kohta, kaasa arvatud nakkuse või 
saastumise allikate kohta. Nendel tingimustel peetakse veovahendit nakatunuks isegi sel saastumise allikate kohta. Nendel tingimustel peetakse veovahendit nakatunuks isegi sel 
juhul, kui sellel on SSCEC või SSCC.juhul, kui sellel on SSCEC või SSCC.

Kui pädev asutus ei saa nõutud kontrollmeetmeid rakendada või kontrollmeetmete Kui pädev asutus ei saa nõutud kontrollmeetmeid rakendada või kontrollmeetmete 
rakendamisel puuduvad efektiivsed tulemused, siis tuleb see arusaadaval viisil märkida rakendamisel puuduvad efektiivsed tulemused, siis tuleb see arusaadaval viisil märkida 
sertifi kaadi manusele (nt lisale 7 vastavale tõendusmaterjalide registreerimise vormile). sertifi kaadi manusele (nt lisale 7 vastavale tõendusmaterjalide registreerimise vormile). 
Manus peab sisaldama üksikasjalikke fakte ja tõendusmaterjale rahvatervise riskide ja Manus peab sisaldama üksikasjalikke fakte ja tõendusmaterjale rahvatervise riskide ja 
nõutud kontrollmeetmete kohta. Manus tuleb selgelt märgistada originaalsertifi kaadi nõutud kontrollmeetmete kohta. Manus tuleb selgelt märgistada originaalsertifi kaadi 
manusena ning nimetatud dokumentidel peavad olema ristviited näiteks kuupäeva ja manusena ning nimetatud dokumentidel peavad olema ristviited näiteks kuupäeva ja 
dokumendi väljastanud sadamaga (vt lisa 2).dokumendi väljastanud sadamaga (vt lisa 2).

Pärast laeva korduvkontrollimist järgmises sadamas tegemaks kindlaks, et eelmise pädeva Pärast laeva korduvkontrollimist järgmises sadamas tegemaks kindlaks, et eelmise pädeva 
asutuse poolt nõutud kontrollmeetmeid on rakendatud ja et meetmed on osutunud asutuse poolt nõutud kontrollmeetmeid on rakendatud ja et meetmed on osutunud 
tõendatult efektiivseks, tuleb manusele lisada vastavad märkused. Seejärel ei peeta laeva tõendatult efektiivseks, tuleb manusele lisada vastavad märkused. Seejärel ei peeta laeva 
enam mõjutatud veovahendiks IHRi (2005) artikli 27 kohaselt, välja arvatud juhul, kui enam mõjutatud veovahendiks IHRi (2005) artikli 27 kohaselt, välja arvatud juhul, kui 
korduvkontrolli käigus tuvastati muid rahvatervise riske. Vabastamise sertifi kaadi algne korduvkontrolli käigus tuvastati muid rahvatervise riske. Vabastamise sertifi kaadi algne 
kehtivusaeg ei muutu, välja arvatud juhul, kui teostatakse täielik kontroll ja väljastatakse uus kehtivusaeg ei muutu, välja arvatud juhul, kui teostatakse täielik kontroll ja väljastatakse uus 
tunnistus kokkuleppel laeva kapteniga.tunnistus kokkuleppel laeva kapteniga.
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5. KONTROLL- JA TÕRJEMEETMED5. KONTROLL- JA TÕRJEMEETMED

Pärast rahvatervise riskide tuvastamist peab pädev asutus saadud info või leitud Pärast rahvatervise riskide tuvastamist peab pädev asutus saadud info või leitud 
tõendusmaterjalide põhjal määrama kindlaks sobivad kontroll- ja tõrjemeetmed ning tõendusmaterjalide põhjal määrama kindlaks sobivad kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
hindama olemasolevate kontroll- ja tõrjemeetmete adekvaatsust. Rahvatervise riske hindama olemasolevate kontroll- ja tõrjemeetmete adekvaatsust. Rahvatervise riske 
saab kontrollida ja tõrjuda erinevatel viisidel. Pädev asutus peab nõudma õigustatud ja saab kontrollida ja tõrjuda erinevatel viisidel. Pädev asutus peab nõudma õigustatud ja 
teostatavate kontroll- ja kontrollmeetmete rakendamist vastavalt riskihinnangule. Vältida teostatavate kontroll- ja kontrollmeetmete rakendamist vastavalt riskihinnangule. Vältida 
tuleks tarbetuid ja liigseid meetmeid. Lisaks tuleb kontrolli- või tõrjevõimalusi hinnates tuleks tarbetuid ja liigseid meetmeid. Lisaks tuleb kontrolli- või tõrjevõimalusi hinnates 
arvestada tehniliste ressursside olemasolu ja kulude vastuvõetavust.arvestada tehniliste ressursside olemasolu ja kulude vastuvõetavust.

Rahvatervise riski esinemisel tuleb tuvastada kontroll- ja tõrjemeetmed, mis vähendavad Rahvatervise riski esinemisel tuleb tuvastada kontroll- ja tõrjemeetmed, mis vähendavad 
riski aktsepteeritavale tasemele. Veovahendi operaator on vastutav riskide kontrollimise riski aktsepteeritavale tasemele. Veovahendi operaator on vastutav riskide kontrollimise 
eest pardal. Sellele vaatamata peab pädev asutus pakkuma mõistlikku tuge sobivate ja eest pardal. Sellele vaatamata peab pädev asutus pakkuma mõistlikku tuge sobivate ja 
asjakohaste kontrolli- ja tõrjevõimaluste tuvastamisel.asjakohaste kontrolli- ja tõrjevõimaluste tuvastamisel.

Laevadel esinevate rahvatervise riskide kontroll- ja tõrjemeetmeid tuleb rakendada Laevadel esinevate rahvatervise riskide kontroll- ja tõrjemeetmeid tuleb rakendada 
alles pärast kõikide võtmeosaliste (s.t kapten, veovahendi operaator või agent ja sellesse alles pärast kõikide võtmeosaliste (s.t kapten, veovahendi operaator või agent ja sellesse 
tegevusse kaasatud sadama valdajad) täielikku teavitamist kavandatud meetoditest.tegevusse kaasatud sadama valdajad) täielikku teavitamist kavandatud meetoditest.

Kriitilised tegevused nagu rahvatervise riski kahtlusega laevade jaoks sadamas Kriitilised tegevused nagu rahvatervise riski kahtlusega laevade jaoks sadamas 
karantiinialade määramine tuleb varakult kindlaks teha koostöös laevade liikumist juhtiva karantiinialade määramine tuleb varakult kindlaks teha koostöös laevade liikumist juhtiva 
sadama operaatoriga. Tehtava töö ajakava tuleb kooskõlastada laeva juhtkonnaga ning sadama operaatoriga. Tehtava töö ajakava tuleb kooskõlastada laeva juhtkonnaga ning 
panna paika mis tahes korrigeerivate toimingute puhul.panna paika mis tahes korrigeerivate toimingute puhul.

Laevadel rahvatervise riskide tuvastamise ja mõõtmise tarvis pakutud meetodid (käesoleva Laevadel rahvatervise riskide tuvastamise ja mõõtmise tarvis pakutud meetodid (käesoleva 
dokumendi B-osas) põhinevad olemasolevatest suunistest, WHO lepinguosaliste riikide dokumendi B-osas) põhinevad olemasolevatest suunistest, WHO lepinguosaliste riikide 
asjatundjatelt, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja mereveonduse tööstusharult asjatundjatelt, rahvusvahelistest organisatsioonidest ja mereveonduse tööstusharult 
saadud infol.saadud infol.

Desinsektsiooni, dekontaminatsiooni, deratisatsiooni, desinfektsiooni ja muid vastavalt Desinsektsiooni, dekontaminatsiooni, deratisatsiooni, desinfektsiooni ja muid vastavalt 
IHRile (2005) rakendatud sanitaarprotseduure viiakse läbi viisil, millega välditakse IHRile (2005) rakendatud sanitaarprotseduure viiakse läbi viisil, millega välditakse 
kehavigastusi ja võimalikult suures ulatuses isikutele ebamugavuse tekitamist. Lisaks tuleb kehavigastusi ja võimalikult suures ulatuses isikutele ebamugavuse tekitamist. Lisaks tuleb 
vältida keskkonnakahjustusi, mis mõjutavad rahva tervist, pagasit, lasti, konteinereid, vältida keskkonnakahjustusi, mis mõjutavad rahva tervist, pagasit, lasti, konteinereid, 
veovahendeid, kaupu ja postipakke (IHRi [2005] lisa 4B.1). Teostataval määral tuleb reisijate veovahendeid, kaupu ja postipakke (IHRi [2005] lisa 4B.1). Teostataval määral tuleb reisijate 
poolt piiriületuspunktis kasutatavaid rajatisi ja ruume hoida hügieenilises seisukorras ning poolt piiriületuspunktis kasutatavaid rajatisi ja ruume hoida hügieenilises seisukorras ning 
vabana nakkuse või saaste allikatest, kaasa arvatud vabana vektoritest ja nende leiukohtadest vabana nakkuse või saaste allikatest, kaasa arvatud vabana vektoritest ja nende leiukohtadest 
(IHRi [2005] artikkel 22.2). Neid meetmeid tuleb algatada ja rakendada ilma viivituseta ning (IHRi [2005] artikkel 22.2). Neid meetmeid tuleb algatada ja rakendada ilma viivituseta ning 
neid tuleb rakendada läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil (IHRi [2005] artikkel 42).neid tuleb rakendada läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil (IHRi [2005] artikkel 42).
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6. MUUD ASJAKOHASED RAHVUSVAHELISED LEPINGUD JA KOKKULEPPED6. MUUD ASJAKOHASED RAHVUSVAHELISED LEPINGUD JA KOKKULEPPED

Samal ajal, mil käesolev dokument keskendub IHRi (2005) spetsiifi listele sätetele, käsitlevad Samal ajal, mil käesolev dokument keskendub IHRi (2005) spetsiifi listele sätetele, käsitlevad 
ka muud rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped seotud teemasid nagu laevapere ka muud rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped seotud teemasid nagu laevapere 
ohutus ja mugavus ning teatud käitusaspekte nagu hõlbustamine, kommunikatsioon, ohutus ja mugavus ning teatud käitusaspekte nagu hõlbustamine, kommunikatsioon, 
meresaaste ning laevade ja sadamate ohutus ja turvalisus. Selliste lepingute ja kokkulepete meresaaste ning laevade ja sadamate ohutus ja turvalisus. Selliste lepingute ja kokkulepete 
hulka kuuluvad need, mis on kehtestatud ILO ja IMO egiidi all. Sellised rahvusvahelised hulka kuuluvad need, mis on kehtestatud ILO ja IMO egiidi all. Sellised rahvusvahelised 
lepingud ja kokkulepped peab olema IHRiga (2005) ühilduvad ja õigupoolest sünergilised. lepingud ja kokkulepped peab olema IHRiga (2005) ühilduvad ja õigupoolest sünergilised. 
Igal juhul on IHRiga (2005) ette nähtud, et IHRi ning muid lepinguid ja kokkuleppeid tuleb Igal juhul on IHRiga (2005) ette nähtud, et IHRi ning muid lepinguid ja kokkuleppeid tuleb 
tõlgendada ühilduval viisil. Käesoleva dokumendi erinevates osades viidatakse mitmetele tõlgendada ühilduval viisil. Käesoleva dokumendi erinevates osades viidatakse mitmetele 
neist lepingutest ja kokkulepetest, kui see on asjakohane.neist lepingutest ja kokkulepetest, kui see on asjakohane.

Nagu see on IHRiga (2005) ette nähtud ning eelnevast paragrahvist tingitult, ei takista Nagu see on IHRiga (2005) ette nähtud ning eelnevast paragrahvist tingitult, ei takista 
eeskirjad lepinguosalisi riike omamast teatud ühiseid huve seoses nende tervishoiunõuete eeskirjad lepinguosalisi riike omamast teatud ühiseid huve seoses nende tervishoiunõuete 
ning geograafi liste, sotsiaalsete või majanduslike tingimustega. Lisaks ei takistata lepingu-ning geograafi liste, sotsiaalsete või majanduslike tingimustega. Lisaks ei takistata lepingu-
osalisi riike sõlmimast spetsiaalseid lepinguid või kokkuleppeid hõlbustamaks eeskirjade osalisi riike sõlmimast spetsiaalseid lepinguid või kokkuleppeid hõlbustamaks eeskirjade 
rakendamist ning seda eeskätt seoses alltooduga:rakendamist ning seda eeskätt seoses alltooduga:
• otsene ja kiire rahva tervist puudutava info vahetamine erinevate lepinguosaliste riikide • otsene ja kiire rahva tervist puudutava info vahetamine erinevate lepinguosaliste riikide 

naaberterritooriumide vahel;naaberterritooriumide vahel;
• tervishoiumeetmed, mida rakendatakse rahvusvahelise liikluse suhtes rannikuvetes ja • tervishoiumeetmed, mida rakendatakse rahvusvahelise liikluse suhtes rannikuvetes ja 

nende jurisdiktsiooni jäävatel veealadel;nende jurisdiktsiooni jäävatel veealadel;
• tervishoiumeetmed, mida rakendatakse erinevate lepinguosaliste riikide külg territooriu-• tervishoiumeetmed, mida rakendatakse erinevate lepinguosaliste riikide külg territooriu-

midel nende ühisel piiril;midel nende ühisel piiril;
• kokkulepped mõjutatud laevapere ja reisijate või mõjutatud inimese säilmete • kokkulepped mõjutatud laevapere ja reisijate või mõjutatud inimese säilmete 

transportimiseks spetsiaalselt sel otstarbel kasutamiseks kohandatud vahenditega;transportimiseks spetsiaalselt sel otstarbel kasutamiseks kohandatud vahenditega;
• deratisatsioon, desinsektsioon, desinfektsioon, dekontaminatsioon või muu töötlemine, • deratisatsioon, desinsektsioon, desinfektsioon, dekontaminatsioon või muu töötlemine, 

mille eesmärgiks on vabastada kaubad haigusetekitajatest.mille eesmärgiks on vabastada kaubad haigusetekitajatest.

IHR (2005) näeb ette ka ilma nende eeskirjadest tulenevaid kohustusi mõjutamata, et IHR (2005) näeb ette ka ilma nende eeskirjadest tulenevaid kohustusi mõjutamata, et 
piirkondlikku majandusintegratsiooni organisatsiooni kuuluvad lepinguosalised riigid piirkondlikku majandusintegratsiooni organisatsiooni kuuluvad lepinguosalised riigid 
rakendavad oma vastastikustes suhetes vastavas organisatsioonis kehtivaid ühiseid eeskirju.rakendavad oma vastastikustes suhetes vastavas organisatsioonis kehtivaid ühiseid eeskirju.
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B. LAEVADE INSPEKTEERIMISEB. LAEVADE INSPEKTEERIMISE
 KONTROLL-LEHED KONTROLL-LEHED
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Valdkond 1.Valdkond 1. Eluruumid Eluruumid

Sissejuhatus
Operaator vastutab laevapere ja reisijate jaoks ohutu keskkonna säilitamise eest laeva 
pardal. Kuna IHRi (2005) ja muid asjakohaseid rahvusvahelisi lepinguid tuleb tõlgendada 
ühilduval viisil (artikkel 57), peab laevapere eluruumid vastama olemasolevatele ILO 
konventsioonidele seoses laevapere majutuse ning toidu ja toitlustamisega. Enne juulit 
2006 ehitatud laevadel peab kõik laevapere eluruumid vastama 1949. aasta laevaperede 
majutuse konventsioonile (revideeritud) nr 92 ning 1970. aasta laevaperede majutuse 
(täiendavad sätted) konventsioonile nr 133. Pärast juulit 2006 ehitatud laevadel peab kõik 
eluruumid vastama 2006. aasta meretöönormide konventsioonile.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
ILO 2006. aasta Meretöö konventsioon (ingl k Maritime Labour Convention 2006)
1. Artikkel IV, Meremeeste tööalased ja sotsiaalsed õigused, paragrahv 3: Igal meremehel on 1. Artikkel IV, Meremeeste tööalased ja sotsiaalsed õigused, paragrahv 3: Igal meremehel on 

õigus rahuldavatele töö- ja elutingimustele laeva pardal; paragrahv 4: Igal meremehel on õigus rahuldavatele töö- ja elutingimustele laeva pardal; paragrahv 4: Igal meremehel on 
õigus tervisekaitsele, meditsiinilisele abile, hoolekandemeetmetele ja muudele sotsiaal-õigus tervisekaitsele, meditsiinilisele abile, hoolekandemeetmetele ja muudele sotsiaal-
kaitse vormidele.kaitse vormidele.

2. Määrus 3.1, Majutus- ja puhkeruumid.2. Määrus 3.1, Majutus- ja puhkeruumid.

ILO konventsioon nr 92 seoses laevapere majutusega laeva pardal (revideeritud aastal 
1949).
1949. aasta (revideeritud) laevapere majutuse konventsioon (ingl k Accommodation of Crews 
Convention 1949) määratleb tingimused magamisruumidele, messile ja puhkeruumidele, 
ventilatsioonile, küttele, valgustusele ja sanitaarruumidele laeva pardal.

ILO konventsioon nr 133 laevaperede majutuse kohta 1970 (ingl k ILO Convention No. 

133 on Accommodation of Crews 1970)

ILO määrus 140, Soovitus laevapere majutuse (õhu konditsioneerimine) kohta 1970 
(ingl k ILO Regulation 140, Crew accommodation (air conditioning) recommendation 1970)

ILO konventsioon nr 147 minimaalsete standardite kohta kaubandusliku meresõidu lae-
va del 1976 (ingl k ILO Convention No. 147 on Minimum Standards in Merchant Ships 1976)

Põhiriskid
Tegurite hulka, mis mõjutavad pardal rahvatervise riskide esinemist, kuuluvad eluruumide 
projekt, konstruktsioon, majandamine ja kasutamine.

Dokumentide ülevaatus
• Sanitaarruumide ja ventilatsiooni ehitusjoonised.• Sanitaarruumide ja ventilatsiooni ehitusjoonised.
• Puhastusprotseduurid ja logid.• Puhastusprotseduurid ja logid.
• Ehitusjoonised, millel on näidatud, kuidas välditakse ristsaastumist määratud puhaste ja • Ehitusjoonised, millel on näidatud, kuidas välditakse ristsaastumist määratud puhaste ja 

mustade alade vahel.mustade alade vahel.
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• Suitsutestid väljalaskeavade ning väljalaskeavade lähedal asuvate õhu sissevõtuavade • Suitsutestid väljalaskeavade ning väljalaskeavade lähedal asuvate õhu sissevõtuavade 
juures.juures.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

1.1 Konstruktsioon

1.1.1
❏

Pinnad ja püsiseadmestik on 
nõuetekohaselt tihendamata või 
neid on raske puhastada.

Majutusruumides tuleb kasutada 
ehitusmaterjale, mida on lihtne tihendada 
ja puhastada.

❏

1.1.2
❏

Majutusruumides on kasutatud 
sobimatuid ehitusmaterjale, mis 
loovad tingimused võimalikuks 
infestatsiooniks vektorite poolt.

Kõik majutusruumid tuleb hoida vabana 
vektorite sissepääsu eest. ❏

1.1.3
❏

Puudub aken või 
ventilatsioonisüsteem on ebapiisav, 
nii et see mõjutab asukate tervist.

Olemas peab olema nõuetekohane 
ventilatsioonisüsteem või nõuetekohase 
putukavõrguga aken, seda eeskätt 
magamis ruumides ja ühiskajutites 
haiguste leviku vältimiseks. Reguleerida 
ventilatsiooni sõltuvalt kliimast, kus laev 
sõidab.

❏

1.1.4
❏

Puudub küttesüsteem. Näha ette nõuetekohane küttesüsteem. ❏

1.1.5
❏

Laevapere või reisijate 
magamisruumides on kasutatud 
madala kvaliteediga ehitusmaterjale.

Näha ette eraldi magamisruumid, kus 
ehitusmaterjalina on kasutatud terast või 
muud heakskiidetud materjali. Ruumid 
peavad olema vee- ja gaasikindlad.

❏

1.1.6
❏

Laevapere liikmete jaoks puudub 
tualettruum.

Näha ette tualettruum laevapere liikmetele 
nende eluruumides või ühiskasutatavas 
tualetis väljaspool individuaalseid 
eluruume.

❏

1.1.7
❏

Puuduvad vannitoad või duširuumid.
Magamisruumide juurde näha ette 
privaatne või ühiskasutatav vannituba, 
kaasa arvatud tualett.

❏

1.1.8
❏

Äravoolusüsteem puudub või on 
ebapiisav. 

Paigaldada nõudlusele vastav 
äravoolusüsteem. ❏

1.1.9
❏

Välisuksed või -aknad on vektorite 
sissepääsu eest kaitsmata.

Kui see on asjakohane, siis rakendada 
meetmeid tagamaks vektorite sissepääsu 
takistavate efektiivsete putukavõrkude 
kasutamise.

❏

Näha ette väljapoole avanevad 
isesulguvad uksed. ❏

Koostada infomaterjalid individuaalsete 
ennetusmeetmetega. ❏

1.1.10
❏

Putukavõrgu silm ei ole piisavalt 
väike (s.t kuni 1,6 mm).

Paigaldada putukavõrgud silma suurusega 
kuni 1,6 mm. ❏

1.1.11
❏

Tualettruumide, eluruumide ja toidu 
käitlemise ruumide vahel puudub 
ventileeritud ruum.

Muuta tualettruumide konstruktsiooni nii, et 
võimalik oleks rakendada välis ventilat siooni 
(see hoiab ära ristsaastumise).

❏

1.1.12
❏

Sanitaarruumide heitõhuavad 
on füüsiliselt ühendatud 
ventilatsioonisüsteemidega või kaks 
süsteemi paiknevad liialt lähestikku.

Korrigeerida konstruktsiooni või projekti, 
nii et sanitaarruumide ja muude ruumide 
heitõhuavad ei oleks ühendatud 
ventilatsioonisüsteemidega.

❏
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

1.2 Seadmed

1.2.1
❏

Kätepesuseadmed ja -vahendid 
puuduvad või on ebapiisavad.

Paigaldada nõuetekohased kätepesusead-
med ja -vahendid (kaasa arvatud vedelseep, 
paberrätikud jne).
Näha ette infomaterjal personaalse hügiee-
ni kohta, visuaalne graafi ka ning koostada 
korrapärane laevapere teadlikkuse tõstmise 
programm tualettruumide kasutamise ja 
kätepesu tähtsuse kohta. 

❏

1.2.2
❏

Tualettruumid ei ole piisavalt hästi 
varustatud.

Tualettruumid varustada käte kuivatamise 
vahenditega (eelistavalt ühekordselt 
kasutatavad paberrätikud), tualettpaberi 
ning individuaalse või vedelseebiga.

❏

1.2.3
❏

Ebapiisavad võimalused isiklike 
asjade hoidmiseks, mis loob 
tingimused ristsaastumiseks.

Näha ette piisav hoiuruum isiklike asjade 
jaoks või viia need individuaalsetesse 
eluruumidesse.

❏

1.3 Puhastamine ja hooldus

1.3.1
❏

Puhastus- ja hooldusprogramm 
puudub või on ebapiisav.

Näha ette küllaldane puhastus- ja 
hooldusprogramm. ❏

1.3.2
❏

Kehvad hügieenitingimused, esineb 
tolmu, jäätmeid, vektoreid.

Panna paika puhastamis- ja 
desinfi tseerimisgraafi k. ❏

1.3.3
❏

Saastumine kemikaalide või muude 
ainetega. Rakendada dekontaminatsiooni meetmeid. ❏

1.3.4
❏

Tualett lekib või ujutab üle või esineb 
ristühendus.

Hoida tualetisüsteem lekke- ja 
tagasivooluvaba. ❏

1.3.5
❏

Tualeti loputussüsteem on halvasti 
hooldatud.

Hooldada tualeti loputussüsteemi 
nõuetekohaselt. ❏

1.3.6
❏

Must pesu ja mustad riided.

Näha ette pesupesemisvõimalused sobivate 
seadmetega pesu töötlemiseks, hoidmiseks 
ja väljajagamiseks (puhta ja musta pesu 
liikumisteed hästi määratletud).

❏

1.3.7
❏

Leidub tõendeid vektorite või nende 
leiukohtade esinemise kohta.

Teostada desinfektsioon ning rakendada 
asjakohaseid desinsektsiooni või 
deratisatsiooni meetmeid.

❏

Remontida või asendada pinnad või 
püsiseadmestik, nii et need oleks 
vastupidavad, toimiks algselt ettenähtud 
viisil, võimaldaks lihtsalt puhastamist ja 
väldiks vektoritega infestatsiooni.

❏

1.4 Valgustus

1.4.1
❏

Loomulik või kunstlik valgustus on 
ebapiisav.

Kui loomulikust valgustusest ei piisa, siis 
näha ette kunstlik valgustus. ❏

1.5 Ventilatsioon

1.5.1
❏ 

Tõendid mustuse kohta kütte- või 
jahutussüsteemides või kehv õhu 
kvaliteet.

Paigutada ringi õhu konditsioneerimise ja 
küttesüsteemid eesmärgiga hõlbustada 
puhastamist ja desinfektsiooni.

❏
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Valdkond 2. Valdkond 2. Kambüüs, toidukamber ja teenindusaladKambüüs, toidukamber ja teenindusalad

Sissejuhatus
Suuremad riskitegurid, mis soodustavad toidu põhjustatud haiguspuhanguid laevadel on 
peamiselt seotud kergesti riknevate toiduainete temperatuuri kontrollimise, nakatunud 
toidukäitlejate, ristsaastumise, kergesti riknevate toiduainete kuumtöötlemise, saastunud 
toorete koostisainete ning kambüüsis tehnilise vee kasutamisega. Mõned haigused 
võidakse toimetada ühest riigist teise nakkusetekitajatega või saasteainetega pardal 
rakendatavate kehvade kontrollmeetmete tõttu. Seetõttu on saaste tuvastamine allikates, 
toidu valmistamisel ja töötlemisel ning toidu restoranides ja messides serveerimisel 
otsustava tähtsusega toidust pärinevate haiguste vältimisel ja kontrollimisel/tõrjumisel.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
Codex Alimentarius’e Komisjon (CAC)
Codex Alimentarius on 1963. aastal ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (ingl k 
Food and Agriculture Organization of the United Nations ehk FAO) ja WHO poolt loodud 
rahvusvaheliste toidustandardite kogum. Kogumisse kuuluvaid standardeid esitatakse 
ühtsel viisil. Koodeks sisaldab ka nõuandeid tegevusjuhiste, suuniste ja muude soovituslike 
meetmete kujul, et abistada Codex Alimentarius’e (CAC 1995; 1997a, b; 1999; 2003) ees-
märkide saavutamisel.

CAC suunised sisaldavad olulist infot põhilise toiduohutuse kohta, millele viidatakse läbivalt 
selles peatükis.

ILO 2006. aasta meretöönormide konventsioon (ingl k Maritime Labour Convention 2006)
Määrus 3.2, Toit ja toitlustamine, paragrahv 2: Iga lepinguosaline riik tagab tema lipu all 
sõitvatel laevadel vastavuse järgmistele miinimumstandarditele: (b) toitlustamisosakonna 
organisatsioon ja varustus on selline, et meresõitjatele saab pakkuda piisavat, mitmekesist ja 
toitvat toitu, mida valmistatakse ja serveeritakse hügieeninõuetele vastavates tingimustes; 
ja (c) toitlustusteenust pakkuv personal on nõuetekohaselt koolitatud või juhendatud 
vastavalt nende positsioonile.

Määrus sisaldab ka lisanõudeid ja -suuniseid, mis on seotud toidu nõuetekohase käitlemise 
ja hügieeniga.

ILO (nr 68), Toidu ja (laevaperede) toitlustamise konventsioon 1946 (ingl k Food and 

Catering (Ships’ Crews) Convention 1946)
Artikkel 5: Iga lepinguosaline riik tagab selliste seaduste ja määruste jõustamise, mis 
puudutavad toiduga varustamise ja toitlustamise korda, mis on kehtestatud artiklis 1 
nimetatud laevade laevapere tervise ja heaolu tagamiseks.

Need seadused või määrused nõuavad:
(a) toidu- ja veevarude olemasolu tagamist, mis laevapere suurust ning merereisi kestust ja (a) toidu- ja veevarude olemasolu tagamist, mis laevapere suurust ning merereisi kestust ja 
iseloomu arvestades on sobivad koguse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja mitmekesisuse poolest;iseloomu arvestades on sobivad koguse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja mitmekesisuse poolest;
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(b) igal laeval toitlustamisosakonna töökorralduse ja seadmete tagamist, nii et laevapere 
liikmetele saab serveerida korralikku toitu.

Artikkel 6: Siseriiklike seaduste või määrustega nähakse ette pädeva asutuse poolt järgmiste 
valdkondade kontrollimise süsteem:
(a) toidu- ja veevarud;
(b) kõik toidu ja vee säilitamiseks ja käitlemiseks kasutatud ruumid ja seadmed;
(c) kambüüs ja muud seadmed toidu valmistamiseks ja serveerimiseks; ja
(d) laevapere toitlustamisosakonna liikmete kvalifi katsioon, nagu see on nõutud selliste 
seaduste või määrustega ettenähtud kutseoskuste omamiseks.

Artikkel 7: Siseriiklikud seadused või määrused või selliste seaduste või määruste puudumisel 
tööandjate ja töötajate vahelised kollektiivlepingud näevad ette järgmiste valdkondade 
kontrolli merel ettenähtud ajavahemike järel kapteni või seda rolli tema poolt täitma 
määratud ohvitseri poolt koos toitlustamisosakonna vastutava liikmega:
(a) toidu- ja veevarud;
(b) kõik toidu ja vee säilitamiseks ja käitlemiseks kasutatud ruumid ja seadmed ning kambüüs 
ja muud seadmed toidu valmistamiseks ja serveerimiseks. Iga sellise kontrolli tulemused 
registreeritakse.

Enesekontrollisüsteem ehk HACCP-süsteem (ingl k Hazard Analysis Critical Control 

Point ehk ohu analüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide ohje)
HACCP on süsteem kriitiliste kontrollpunktide tuvastamiseks ja seiramiseks toidu tootmise 
ja turustamise ahelas (kaasa arvatud allikas ja varud). Nendes kriitilistes punktides on 
kontroll hädavajalik ohu vältimiseks, kõrvaldamiseks või vähendamiseks ning korrigeerivate 
meetmete rakendamiseks. Toidu ohutuse kavasid või programme vajatakse ohutu toidu 
pakkumise protsessi ohjamiseks. Tavaliselt põhineb toidu ohutuse programm HACCP-
süsteemil.

Põhiriskid
Toidu põhjustatud haiguseid on seostatud halva kvaliteediga toidu laadimisega. Sellele 
vaatamata ei taga ohutu toidu pardale võtmine toidu ohutuna püsimist järgnevate säilitamis-, 
valmistamis-, küpsetamis- ja serveerimistoimingute käigus, mis pardal aset leiavad. Toidu 
ohutuse põhiriskid kambüüsis, sahvris ja serveerimisruumides on seotud järgnevaga:
• Bioloogilised ohud (bakterid, viirused, seened ja parasiidid)• Bioloogilised ohud (bakterid, viirused, seened ja parasiidid)
Bioloogilised ohud esinevad, kui bakterid, viirused, hallitusseened, pärmseened või parasiidid 
saastavad toidu. Neid organisme seostatakse tavaliselt inimeste ning toidu valmistamise 
kohtadesse sisenevate toortoodetega. Seetõttu on toorained kambüüsis kõrge riski tegurid. 
Toidu säilitusaeg ja -temperatuur ning teadlikkus hügieeninõuetest ja nende rakendamine 
toidukäitlejate poolt laeva pardal mängivad samuti olulist rolli toidu ohutuse puhul.
• Keemilised ohud (nt puhastusvahendid)• Keemilised ohud (nt puhastusvahendid)
Toidu keemiline saastamine võib kogemata “loomulikult” juhtuda enne laadimist või 
töötlemise ajal (nt puhastuskemikaalide või pestitsiidide väärtarvitamisel). Näidete hulka 
loomulikul teel esinevate kemikaalide kohta kuuluvad mükotoksiinid (nt afl atoksiin), 
skombrotoksiin (histamiin), tsiguatoksiin ja karploomade toksiinid.



45

• Seadmed ja kööginõud• Seadmed ja kööginõud
Toiduga kokku puutuvad seadmed ja kööginõud on disainitud ja konstrueeritud tagamaks, 
et neid saab vajadusel piisavalt puhastada, desinfi tseerida ja hooldada toidu saastamise 
vältimiseks. Seadmed ja nõud on tavaliselt valmistatud materjalidest, millel puudub 
toksiline toime nõuetekohasel kasutamisel. Vajadusel peavad seadmed olema vastupidavad 
ja teisaldatavad või neid peab saama koost lahti võtta hoolduseks, puhastamiseks, 
desinfi tseerimiseks, kontrollimiseks ja kahjurite suhtes ülevaatuse teostamiseks.

Dokumentide ülevaatus
• Puhastamisgraafi k ja logid.• Puhastamisgraafi k ja logid.
• Toidu allikate ostudokumendid ja pardale toomise dokumendid (tunnused pakendil või • Toidu allikate ostudokumendid ja pardale toomise dokumendid (tunnused pakendil või 

kirjalik toote andmeleht).kirjalik toote andmeleht).
• Toidulao vastuvõtmiste ja väljaandmiste register.• Toidulao vastuvõtmiste ja väljaandmiste register.
• Äravoolusüsteemi ehitusjoonised.• Äravoolusüsteemi ehitusjoonised.
• Varasemate kontrollimiste aruanded.• Varasemate kontrollimiste aruanded.
• Kahjurite logiraamat infoga kahjurite märkamise kohta.• Kahjurite logiraamat infoga kahjurite märkamise kohta.
• Säilitatava toidu temperatuuriregister, jahutamislogid ja termomeetrite lugemid.• Säilitatava toidu temperatuuriregister, jahutamislogid ja termomeetrite lugemid.
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2.1 Dokumentide ja haldustegevuste ülevaade

2.1.1
❏

Puuduvad toidu ohutuse programm, 
kirjalikud poliitikad ja infomaterjalid 
(dokumendid ja graafi lised 
materjalid) toidu valmistamise, 
käitlemise ja serveerimise kohta.

Koostada ja rakendada toidu ohutuse 
programmi HACCP-põhimõttel seoses 
allika, valmistamise, serveerimise, rollide ja 
kohustustega.

❏

Paigutada kirjalikud poliitikad ja info-
materjalid (dokumendid ja graafi lised 
materjalid) toidu käitlemise ja valmistamise, 
kätepesu ja hügieeninõuete kohta 
märgatavasse kohta kambüüsis või selle 
lähedal.

❏

2.1.2 
❏

Meditsiinilogi näitab, et 
nakkushaiguste poolt mõjutatud 
laevapere liikmed pöördusid tagasi 
tööle kambüüsis enne seda, kui neil 
puudusid sümptomid vähemalt 
48 tundi, või muude laevaperet 
mõjutavate nakkushaiguste 
esinemine.

Seedeelundite haiguse sümptomitega 
toidukäitlejad ja kambüüsis töötavad 
laevapere liikmed ei tohi teha toiduga 
seotud töid enne, kui neil ei ole esinenud 
sümptomeid vähemalt 48 tunni jooksul.

❏

Hinnata uuesti nakkushaiguste olukorda. ❏

2.1.3
❏

Puuduvad korrapärase puhastamise 
programm ja graafi k.

Koostada kirjalikud poliitikad hügieeni-, 
puhastamis- ja hoolduskorra kohta. Näha 
ette infomaterjalid (nt dokumendid, 
videod, käsiraamatud, graafi lised 
materjalid) laevapere jaoks.

❏

Koostada koolituskäsiraamat ning tagada 
parem järelevalve programmi rakendamise 
üle.

❏

2.1.4 
❏

Puuduvad temperatuurilogid 
saadud kaupade, sügavkülmikute, 
muude külmaseadmete, 
säilitustemperatuuride ja 
valmistustemperatuuride 
kohta. Puuduvad kalibreeritud 
termomeetrid.

Seada sisse temperatuurilogid 
sügavkülmikute ning kuuma ja külmana 
hoidmise seadmete jaoks. Pidada 
toidutermomeetritega temperatuuri 
kontrollimise ja küpsetusaja logisid.

❏

2.1.5 
❏

Puudub jäätmekava või 
puhastamisgraafi k.

Koostada ja rakendada jäätmekava, et 
vältida lõhnu ja mustust, viia miinimumini 
vektorite ligimeelitamine, vältida toidu 
saastumist ja keskkonna saastamist. Võtta 
kasutusele puhastamisgraafi k ja logid.

❏

2.1.6 
❏

Puuduvad toidu ohutuse 
koolitusprogrammid või 
dokumenteeritud tõendid selle 
kohta, et laevapere on koolituse 
läbinud.

Koostada ja rakendada koolitusprogrammi 
ning võtta kasutusele koolituslogi. ❏

2.2 Seadmed, kööginõud ja materjalid

2.2.1
❏

Kambüüsis puudub kätepesujaam 
või see ei ole nõuetekohaselt 
varustatud.

Varustada vähemalt üks sihtotstarbeline 
kätepesujaam (eelistavalt kambüüsis) seebi, 
käte kuivatamise vahendite (eelistavalt 
ühekordselt kasutatavad paberrätikud) ja 
kasutatud rätikute mahutiga.

❏
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Panna üles viidad kätepesujaama 
asukohaga ning graafi lised materjalid 
nõuetekohase kätepesutehnika ja -ajaga.

2.2.2
❏

Universaalset kraanikaussi 
kasutatakse toidu valmistamiseks 
ilma nõuetekohase puhastamise ja 
desinfi tseerimiseta.

Näha ette toidu valmistamiseks kasutatavad 
kraanikausid nii paljudes kohtades, kui 
vaja ja võimalik – see tähendab kõikidesse 
liha, kala ja köögiviljade ettevalmistamise 
ruumidesse; sahvritesse ja külmruumidesse; 
ja muudesse kohtadesse, kus laevapere 
toitu peseb või leotab. Näha ette vähemalt 
üks kraanikauss ainult toidu valmistamiseks.

❏

Rangelt tuleb kinni pidada kraanikausi 
puhastamise, desinfi tseerimise ja 
hügieeniliseks muutmise nõuetest enne 
toidu valmistamist ja seda eeskätt juhul, 
kui kasutada on ainult üks kraanikauss.

❏

2.2.3 
❏

Toiduga kokku puutuvad pinnad, 
kööginõud ja seadmed ei ole 
vastupidavad, korrosioonikindlad ja 
mitteimavad.

Toiduga kokku puutuvate pindade 
materjalid tuleb asendada korrosiooni-
kindlate, mittetoksiliste, mitteimavate, 
lihtsalt puhastatavate, siledate ja 
vastupidavate materjalidega.

❏

2.2.4 
❏

Tihedalt sulguvad uksed või muud 
sarnased kaitsvad sulgemisvahendid 
puuduvad või ei ole töökorras.

Paigaldada või remontida tihedalt 
sulguvad uksed või muud sarnased 
kaitsvad sulgemisvahendid jääkastide, 
toiduvitriinide ja muude toidu ja jää 
hoidmise vahendite avadel säilitatavate 
toodete saastumise vältimiseks.

❏

2.2.5
❏ 

Ebapiisavad jäätmekonteinerid (nt 
ei ole närilisekindlad, veekindlad 
või mitteimavast materjalist, raske 
puhastada).

Kasutada materjale ja konteinereid, mis on 
närilisekindlad, veekindlad, mitteimavad ja 
lihtsalt puhastatavad.

❏

2.2.6 
❏

Jäätmekonteineritel puuduvad 
kaaned või katted või neid ei hoita 
suletuna.

Hoida kaasi ja katteid toidu käitlemise 
ruumides suletuna (nii palju, kui see 
on võimalik) toidu valmistamise, toidu 
serveerimise ja puhastamistoimingute ajal.

❏

2.3 Ruumid ja püsiseadmestik

2.3.1
❏

Leiduvad tõendid tehnilise vee 
kasutamise kohta kambüüsis, sahvris 
ja toiduladudes.

Kraanikausid ühendada 
joogiveesüsteemiga. ❏

2.3.2
❏

Alade, pindade ja seadmete 
konstruktsioon muudab puhastamise 
raskeks ning võimaldab vektoritel 
varjuda ning toidujääkidel koguneda.

Alad, pinnad ja seadmed valmistada 
materjalidest, mis on vastupidavad, mida 
on lihtne puhastada ja mis võimaldavad 
nõuetekohast äravoolu.

❏

2.3.3
❏

Puuduvad vahendid või sobimatud 
vahendid toidus ja jookides kasuta-
tava joogivee ja jää säilitamiseks.

Näha ette sobivad vahendid joogivee 
piisava varu säilitamiseks ja jaotamiseks. ❏ 

2.3.4
❏ 

Kraanikausi äravool on ühendatud 
otse heitveesüsteemiga.

Ehitada kraanikausi äravool ümber, 
nii et see on kaudselt ühendatud 
heitveesüsteemiga (s.t õhkvahemikuga) 
heitvee tagasivoolu vältimiseks.

❏
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2.3.5
❏

Ventilatsioonisüsteem puudub 
või on ebapiisav (nt liigne 
kondensatsioon).

Ventilatsioonisüsteemid ümber 
projekteerida, ümber ehitada, 
nõuetekohaselt hooldada ja puhastada. 
Tagada, et ventilatsioonisüsteemide 
otspunktide restid ja avakatted on 
puhastamiseks lihtsalt eemaldatavad.

❏

2.3.6
❏

Ebapiisavad valgustatuse tasemed.
Näha ette kunstlik valgustus, kui 
loomulikust valgusest ei piisa, et 
nõuetekohaselt hinnata sanitaartingimusi.

❏

2.3.7 
❏

Katteta lamp toidu valmistamise 
alade kohal.

Paigaldada või parandada valgustid, nii et 
klaasi purunemisel toit ei saastu. ❏

2.3.8
❏

Puuduvad tualettruumid toitu 
käitlevate laevapere liikmete jaoks 
või need ei ole ligipääsetavad.

Näha ette sihtotstarbelised, sobivad 
ja hügieenilised ruumid koos kloseti, 
kätepesu ja kätekuivatamise vahendite 
ja piisava seebivaruga. Hoolitseda, et 
need ruumid ei avane otse kambüüsi ega 
muudesse toidu käitlemise ruumidesse.

❏

Näha ette nõuetekohased riiete 
vahetamise kohad toitu käitlevatele 
laevapere liikmetele, kaasa arvatud 
sobivad hoiuvahendid riietele, kui võimalik.

❏

2.3.9 
❏

Einestamisruumi jaam(ad), tekid ja 
alused seadmete all või tehnilistes 
punktides ei ole ehitatud tugevatest, 
vastupidavatest, mitteimavatest 
materjalidest.

Varustada einestamisruumi 
teenindusjaamad tugeva, vastupidava, 
mitteimava tekiga (nt tihendatud graniit 
või marmor). Tagada vähemalt 61 cm 
turvaline eralduskaugus teenindusjaama 
tööpindade servast. Tekid teeninduslettide 
ja seadmete all ning tehnilistes punktides 
peavad olema ehitatud tugevast, 
vastupidavast, mitteimavast materjalist 
(nt plaadid, epoksüvaik või roostevaba 
teras).

❏

Vastupidavat nõgusprofi ili vähemalt 10 
mm raadiusega või avatud konstruktsiooni 
>90° tuleb kasutada teki ja vaheseina 
liidesena ning tekkide ja seadmete aluste 
üleminekukohtades. Kui paigaldatud on 
roostevabast terasest või muust materjalist 
nõgusprofi il, siis peab see olema kindlalt 
paigaldatud ja vastupidavuse tagamiseks 
piisava paksusega.

❏

2.3.10 
❏

Toiduga kokku puutuvad pinnad ei 
ole siledad või neil on auke, pragusid, 
liiteid, vuuke, mõrasid, täkkeid, 
lohke või muid defekte; või teravad 
sisenurgad, nurgad või lõhed; 
või ei ole lihtsalt ligipääsetavad 
puhastamiseks ja kontrollimiseks.

Remontida või asendada kahjustatud 
pinnad ja seadmed tagamaks, et need 
on mittetoksilised, vastupidavad, 
korrosioonikindlad, mitteimavad, sileda 
viimistlusega ja lihtsalt puhastatavad 
ristsaastumise vältimiseks.

❏

Puhastada, muuta hügieeniliseks ning 
teostada desinsektsioon või deratisatsioon, 
kui esineb vektoreid. 

❏
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2.4 Toidu töötlemine

2.4.1 
❏

Leidub tõendeid teadmiste 
puudumise kohta käte hügieenist (nt 
sama töötaja laadib musti nõusid ja 
eemaldab puhtaid, ent ei pese käsi 
põhjalikult kahe ülesande täitmise 
vahel).

Pesta käsi korrapäraselt ja seda eeskätt 
erinevate ülesannete täitmise vahel. ❏

2.4.2 
❏

Tõendid küpsetatud ja toore toidu 
vahelise ristsaastumise kohta.

Kasutada erinevaid kööginõusid ja lõike-
laudu tooreste ja söömiseks valmis toitude 
valmistamiseks. Puhastada ja desinfi tseerida 
toiduga kokku puutuvad pinnad, laua- ja 
kööginõud, kui neid haka takse pärast 
toore toidu jaoks kasuta mist kasutama 
tarbimiseks valmis toidu jaoks.

❏

Puhastada ja desinfi tseerida ristsaastumise 
ala enne toidu valmistamist. Eraldada 
üksteisest toore ja tarbimiseks valmis toidu 
valmistusalad ja säilitusalad.

❏

2.4.3
❏

Toit on sügavkülmikutes nähtavalt 
riknenud, uuesti külmutatud või 
käega surve avaldamisel osaliselt 
sulanud.

Remontida või asendada sügavkülmikud, 
milles ei ole tagatud toidu külmununa 
säilimine.

❏

Visata ära riknenud, uuesti külmunud, 
osaliselt sulanud ja sulanud toit ning mis 
tahes muu toit, mida ei ole hoitud sobival 
temperatuuril.

❏

2.4.4 
❏

Leitud kiirestiriknevat toitu säilitatult 
sobimatutel temperatuuridel 
vastava toidutüübi või -klassi jaoks. 
Ajakontrolli rakendamisel puuduvad 
selgitused või dokumendid 6 tunnist 
pikema perioodi kohta.

Tagada sobivad temperatuurid kiiresti-
riknevate toiduainete säilitamiseks, et 
vältida toidu sisenemist ohutsooni mikro-
organismide kasvu seisukohast järgmiselt:
• Kuumana hoitav toit paigutada 

kuumana hoidmise seadmesse, mis on 
juba temperatuuril vähemalt 62,8°C 
ning hoida sellel temperatuuril nii kaua, 
kui vaja.

• Küpsetatud, jahutatud, kiirestiriknevat 
toitu uuesti kuumutada kuumana 
hoidmiseks, kuni toidu kõikide osade 
temperatuur on vähemalt 74°C. Hoida 
temperatuuri nii kaua, kui vaja.

• Säilitada kiirestiriknevaid toite ja jooke 
temperatuuril 4°C või alla selle, välja 
arvatud valmistamise ajal või hoidmisel 
viivitamata serveerimiseks pärast 
valmistamist. Sellist toitu on pikemalt 
soovitav säilitada temperatuuril 4°C.

• Tavaliselt säilitada puu- ja köögivilju 
jahedates ruumides.

❏

2.4.5 
❏

Esmaabipakk ei ole kättesaadav.

Hoolitseda, et esmaabipakk on toidu 
käitlemise alades kergesti kättesaadav ning 
et väljaõppe läbinud laevapere liikmed 
on määratud vastutust võtma esmaabi 
nõudvate juhtumite puhul.

❏
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2.4.6 
❏

Toidu käitlejatel või kambüüsis 
töötavatel laevapere liikmetel on 
lõikehaavad või haavad.

Haavad katta veekindla plaastri või 
haavasidemega. Kanda ühekordselt 
kasutatavaid kindaid; haava nakatumisel 
ravida viivitamata.

❏

2.5 Hügieenilisuse kontrollsüsteem

2.5.1 
❏

Temperatuurilogid kuuma ja 
külmana hoidmise koostudele on 
värskendamata või kontrollimisel 
tuvastatakse temperatuurilogide 
ebatäpsus.

Jälgida korrapäraselt kuuma ja külmana 
hoidmise koostude temperatuuri. Pidada 
temperatuurilogisid ja registreerida täpselt 
mis tahes hälbed.

❏

2.5.2
❏

Ümbritseva õhu temperatuuri 
termomeetrid ja toidutermomeetrid 
puuduvad või on rikkis.

Näha ette vähemalt üks õhutemperatuuri 
termomeeter külmana hoidmise koostus 
ning tagada vähemalt ühe täpse 
toidutermomeetri kasutamine kambüüsis.

❏

2.5.3
❏

Kõlblikkusaja ületanud toit.
Visata ära kõlblikkusaja ületanud toit 
ning kontrollida kõiki kõlblikkusaegu 
korrapäraselt.

❏

2.6 Individuaalne hügieen

2.6.1
❏

Tõendid ebapiisava individuaalse 
hügieeni kohta.

Pidada rangelt kinni kätepesu nõuetest, kui 
individuaalne hügieen võib mõjutada toidu 
ohutust:
• toitu käitlema asudes;
• vahetult pärast tualeti kasutamist;
• toore toidu või mis tahes sellise materjali, 

mis võib saastada muud toiduained, ning 
söömiseks valmis toidu käitlemise vahel 
(vältida võimalusel);

• raha ja söömiseks valmis toidu käitlemise 
vahel (vältida võimalusel).

Hoiduda:
• suitsetamast toidu valmistamise ja 

serveerimise ruumides või nende 
lähedal;

• sülitamast toidu valmistamise ja 
serveerimise ruumides või nende 
lähedal;

• närimast või söömast toidu valmistamise 
ja serveerimise ruumides või nende 
lähedal;

• aevastamast või köhimast katmata toidu 
kohal.

Alati kanda puhtaid riideid.

❏

2.6.2
❏

Nakkushaiguste tunnuste või 
sümptomitega (jooksev nina, silmad 
või kõrvad; köha; kõhulahtisus; 
oksendamine; palavik; nähtavalt 
nakatunud nahavigastused või 
paised; kollatõbi jne) toidukäitlejad 
või kambüüsis töötavad laevapere 
liikmed.

Nakkushaiguste tunnuste või 
sümptomitega kambüüsis töötavad 
laevapere liikmed peavad sellest 
viivitamata teatama määratud 
meditsiinitöötajale. Toidukäitlejad ja 
kambüüsis töötavad laevapere liikmed 
peab hoiduma toiduga seotud tööde 
tegemisest, kuni neil ei ole vähemalt 48 
tunni jooksul sümptomeid esinenud.

❏
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2.7 Puhastamine ja hooldus

2.7.1
❏

Seadmete ja muude kambüüsi 
elementide konstruktsioon või 
materjalid soodustavad toidujääkide, 
rasva ja mustuse kogunemist; 
kambüüsi püsiseadmestik ei ole 
valmistatud mittekorrodeeruvast 
metallist või muust vastupidavast 
materjalist; või püsiseadmestik ei ole 
tihedalt istuv.

Remontida või asendada kambüüsis 
pinnad, seadmed ja püsiseadmestik, nii et 
need on vastupidavad, tihedalt oma kohal 
istuvad ja lihtsalt puhastatavad, et vältida 
toidu saastumist ja vektorite varjamist. 
Puhastada või asendada seadmed, millele 
on kogunenud rasva või mustust.

❏

Rakendada korrapärase hoolduse 
graafi kut toidu valmistamisel ja 
käitlemisel kasutatavate püsiseadmestike, 
lisavarustuse ja seadmete puhul.

❏

2.7.2
❏

Tõendid sobimatute 
puhastamisprotseduuride 
ning puhastuskemikaalide ja 
desinfektsioonivahendite valesti 
kasutamise kohta.

Puhastuskemikaale käsitseda, kasutada ja 
säilitada täpselt tootja juhiste kohaselt. ❏

Rakendada kontrollnimekirja 
süsteemi kõikide vajalike esemete 
puhastamisgraafi ku tarvis.

❏

2.7.3
❏

Jäätmekonteinerid on saaste allikaks 
ja meelitavad vektoreid ligi.

Pärast igat tühjenduskorda 
jäätmekonteinerid põhjalikult küürida, 
pesta ja desinfi tseerida.

❏

2.7.4
❏

Tõendid kogunenud mustuse ja 
rasva kohta eelnevalt puhastatud 
toiduga kokku puutuvatel pindadel.

Pärast igat kasutuskorda toiduga 
kokku puutuvad pinnad, lauanõud ja 
kööginõud nõuetekohaselt puhastada ja 
desinfi tseerida.

❏

2.7.5
❏

Tõendid kööginõude või alade 
ebapiisava puhastamise ja 
hügieeniliseks muutmise kohta enne 
kasutamist.

Kasutada sooja seebivett ja määratud 
puhastusriiet kööginõude ja alade 
puhastamiseks ja põhjalikuks loputamiseks 
pärast kasutamist. Lisaks kasutada 
heakskiidetud keemilist hügieeniliseks 
muutmise vahendit, kui see on asjakohane.

❏

2.7.6
❏

Tekkide ja vaheseinte vahel on 
avad; tekid on kahjustunud või 
korrodeerunud.

Tihendada vaheseinte vuugid toidu 
saastumise ja vektoritega infestatsiooni 
vältimiseks.

❏

Remontida või asendada tekid, nii et need 
on tugevad, vastupidavad, mitteimavad ja 
mittelibiseva pinnaga.

❏

Remontida või asendada ühenduskohad 
püsiseadmestike, tekkide ja lagede vahel, 
kust vektorid pääsevad avade kaudu sisse 
(vajadusel rakendada ajutisi meetmeid 
avade sulgemiseks, kuni saab teha vajalikud 
kestvat tulemust tagavad ehitustööd).

❏

2.7.7
❏

Tõendid vektoritega infestatsiooni 
kohta.

Puhastada ja desinfi tseerida toiduga kokku 
puutuvad pinnad ning rakendada vektorite 
tõrjemeetmeid.

❏

Pidada arvet lõksude, sööda (asukoht, 
kuu päe vad ja tulemused) ning sääskede ja 
muude kahjurite võimalike sigimiskohtade 
üle.

❏
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2.7.8
❏

Tõendid jäätmekonteinerite sees või 
neist väljaspool toituvate või sigivate 
vektorite kohta.

Rakendada desinfektsiooni ja vektorite 
tõrjemeetmeid. ❏

2.8 Toiduhügieeni alane väljaõpe

2.8.1
❏

Toidukäitlejad ei demonstreeri 
hügieenialast pädevust.

Parandada toidukäitlejate väljaõpet; 
esmataseme koolitus peab käsitlema 
järgmisi teemasid:
• toiduahelaga seotud rahvatervise 

riskide tüübid ja allikad;
• põhiteadmised mikrobioloogiast, 

toksiinidest, eostest ja spooridest, kaasa 
arvatud toidu saasteainete kasv ja 
hävitamine;

• toidu käitlemise alad ja seadmed;
• individuaalne hügieen (põhireeglid ja 

kohustused);
• toidu saastumise ja riknemise vältimine;
• puhastamine, desinfi tseerimine ja 

steriliseerimine;
• seadustega pandud kohustused;
• teadlikkus kahjuritest;
• efektiivne toidu temperatuuri kontroll, 

kaasa arvatud:
- jahutatud või külmutatud toit,
- toidu säilitamine, sulatamine ja 

küpsetamine,
- toidu jahutamine, uuesti soojendamine 

ja hoidmine;
• harilikud toiduohud, kaasa 

arvatud füüsikalised, keemilised 
ja mikrobioloogilised ohud; 
toidumürgistuse sümptomid ja 
põhjused.

❏

2.8.2
❏

Toidu töötlemise valdkonna 
juhtidel ja järelevaatjatel puuduvad 
vajalikud teadmised toiduhügieeni 
põhimõtetest ja vajalikest 
tegevustest.

Parandada juhtide ja järelevaatajate 
väljaõpet, et nad suudaks hinnata 
võimalikke riske ja astuda vajalikke samme 
puuduste kõrvaldamiseks.

❏
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LLisaisa 1. 1.  Laevadele tarnitavate toiduainete sobivate temperatuuride Laevadele tarnitavate toiduainete sobivate temperatuuride 
ja seisundi näitedja seisundi näited

Tüüp Temperatuur vastuvõtmisel Seisukord vastuvõtmisel

Liha ja linnuliha 5°C või madalam.

Saadud heakskiidetud allikast (s.t varustatud 
ametliku kontrolli templiga).
Õiget värvi ja ilma lõhnata.
Pakend puhas ja kahjustamata.

Mereannid
5°C või madalam. Koodeks 
soovitab võimalikult 0°C 
lähedast temperatuuri.

Saadud heakskiidetud allikast.
Õiget värvi ja värske lõhnaga.
Pakend puhas ja kahjustamata.

Karbid
7°C või madalam. Koodeks 
soovitab võimalikult 0°C 
lähedast temperatuuri.

Saadud heakskiidetud allikast.
Puhtad, karbid kinni, ilma katkiste karpideta. 
Karpide varumise sildid peavad olema loetavad ja 
manustatud.

Vähid (töötlemata) 7°C või madalam. Saadud heakskiidetud allikast.
Puhtad ja heas seisukorras.

Vähid (lõigatud või 
töödeldud) 5°C või madalam. Saadud heakskiidetud allikast.

Puhtad ja heas seisukorras.

Piimasaadused 5°C või madalam, kui tootja 
pakendil muud ei soovita.

Saadud heakskiidetud allikast.
Pakend puhas ja kahjustamata.

Koorega munad 7°C või madalam. Saadud heakskiidetud allikast.
Puhta ja terve koorega.

Kooreta munad 5°C või madalam. Saadud heakskiidetud allikast.
Kooreta munad külmutatud ja pastöriseeritud.
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Lisa 2.Lisa 2. Temperatuuri kontrollimise peamised põhimõtted Temperatuuri kontrollimise peamised põhimõtted

Protsess Toiming Temperatuuri kontrollimine

N
õu

ta
v
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ov

it
av

Sulatamine

a)
Külmikus või sel otstarbel 
kasutamiseks ettenähtud 
sulatuskapis

4°C või madalam. ❏

b) Jooksva joogivee all Mitte üle 21°C juures mitte üle 4 tunni. ❏

c)
Kommertskasutuseks 
ettenähtud 
mikrolaineahjus

Ainult juhul, kui toidu valmistamist 
jätkatakse viivitamata traditsioonilises 
küpsetusseadmes ühe osana 
katkematust küpsetusprotsessist või 
kui kogu katkematu küpsetusprotsess 
viiakse lõpuni mikrolaineahjus.

❏

Küpsetamine

a) Väheküpsetatud veiseliha
Praetüki keskel peab temperatuur 
küpsetamise lõpus olema vähemalt 
63°C.

❏

b) Suur linnulihakeha Sügaval kintsulihases tuleb saavutada 
temperatuur 74°C. ❏

c)

Piim (Piima ja 
piimasaaduste 
hügieeninõuetele vastava 
käitlemise juhised (ingl k 
Code of Hygienic Practice 
for Milk and Milk Products, 
CAC/RCP 57, 2004)

72°C 15 sekundit (voolpastöriseerimine) 
või 63°C 30 minutit 
(partiipastöriseerimine).

❏

Portsjoniteks 
jagamine a) Jahutatud toode

Viiakse lõpule minimaalse teostatava 
ajaga, mis ei tohiks ületada 30 minutit. ❏

Suuremahulistes süsteemides, kus toidu 
küpsetamist ja jahutamist ei saa viia 
lõpule 30 minutiga, peab portsjoniteks 
jagamine leidma aset eraldi ruumis, 
kus ümbritseva õhu temperatuur on 
15°C. Toit viivitamata serveerida või 
paigutada hoiule külmaseadmesse 
temperatuurile 4°C.

❏

Jahutamine ja 
jahutatud toidu 
säilitamine

a) Jahutamine

Alandada temperatuur toiduaine keskel 
tasemelt 60°C tasemele 10°C vähem kui 
2 tunniga. Paigutada viivitamata hoiule 
temperatuurile 4°C.

❏

b) Säilitamine

Toit tuleb kohe jahutamise lõppedes 
panna külmikusse. Temperatuur ei 
tohi olla üle 4°C toidu üheski osas 
ning seda temperatuuri tuleb hoida 
kuni lõpliku kasutamiseni.
Jahutatud toidu valmistamise ja selle 
toiduks tarvitamise säilitusperiood peab 
olema alla 5 päeva, kaasa arvatud nii 
küpsetamispäev kui tarbimispäev.

❏
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Protsess Toiming Temperatuuri kontrollimine

N
õu

ta
v

So
ov

it
av

Külmutamine 
ja säilitamis-
tingimused 
külmutatud toidule

a) Külmutamine Säilitatud temperatuuril -18°C või alla 
selle. ❏

b) Säilitamine

Säilitada temperatuuril 4°C või alla 
selle alla 5 päeva. Ülessulatatud ega 
osaliselt ülessulanud toitu ei tohi uuesti 
külmutada.

❏

Transport

a)

Kuumutatud toidu 
transportimiseks 
ettenähtud sõidukid ja 
konteinerid

Konstrueeritud säilitama vähemalt 60°C 
toidu temperatuuri. ❏

b)

Küpsetatud ja jahutatud 
toidu transportimiseks 
ettenähtud sõidukid ja 
konteinerid

Konstrueeritud säilitama juba jahutatud 
(küpsetatud) toidu temperatuuri, mitte 
toitu jahutama. Ideaalis hoida toidu 
temperatuuri 4°C, ent transportimisel 
võib temperatuur tõusta lühiajaliselt 
tasemele 7°C.

❏

c)

Küpsetatud ja külmutatud 
toidu transportimiseks 
ettenähtud sõidukid ja 
konteinerid

Hoida temperatuuri -18°C või alla 
selle, ent võib transportimisel tõusta 
lühiajaliselt tasemele -12°C.

❏

Uuesti 
kuumutamine ja 
serveerimine

a) Uuesti kuumutamine

Toidu keskel tuleb saavutada 75°C 
temperatuur 1 tunni jooksul pärast 
toidu külmikust väljavõtmist.

❏

Kuumutada toitu uuesti kiiresti, et 
läbida kiiresti ohtlike temperatuuride 
vahemik 10°C kuni
60°C.

❏

b) Serveerimine

Serveerida uuesti kuumutatud toit 
tarbijale võimalikult kiiresti ning 
temperatuuril vähemalt 60°C.

❏

Iseteenindusliku korra puhul hoida 
toidu temperatuur alla 4°C või üle 60°C, 
nagu on sobiv.

❏
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Valdkond 3. Valdkond 3. LaodLaod

Sissejuhatus
Mis puutub toiduladudesse, siis eespool kirjeldatud kambüüsi suhtes kehtivad riskitegurid 
kehtivad ka nende suhtes, kuna kambüüsid on minimaalselt lihtsalt toidu säilitamise alad; 
tihti siiski kasutatakse toidu või joogi valmistamise, piiratud mahus küpsetamise ja nõude 
pesemise lette ja seadmeid toidu ajutiseks säilitamiseks. Vaadake üle kõik kambüüsi kohta 
käivad osad eespool, et kohaldada ka toidukambrite suhtes standardeid, tõendusmaterjale 
ja korrigeerivaid meetmeid toidu ohutuse kõikides üldkategooriates.

Toiduks mittekasutatavate kaupade ladude hulka kuuluvad ruumid, mis on ettenähtud 
vastavate kaupade nagu puhastusvahendite, kemikaalide ja muude toidualade toetamiseks 
vajalike seadmete või varude hoidmiseks. Nõuetekohaselt ja hügieeniliselt hallatud laod 
vähendavad puhaste varude määrdumise ning kahjurite ligimeelitamise ja sigimise võimalust 
(s.t toiduks mittekasutatavate kaupade laod peavad olema puhtad, organiseeritud, hästi 
varustatud ja hästi juhitud). Hoiualad peavad olema sobivalt märgistatud.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
ILO (nr 155), Töötervishoiu ja tööohutuse konventsioon 1981 (ingl k Occupational 

Safety and Health Convention 1981)
Artikkel 7: Töötervishoidu ja tööohutust puudutav olukord ja töökeskkond vaadatakse üle 
asjakohaste ajavahemike järel üldiselt või seoses konkreetsete valdkondadega eesmärgiga 
tuvastada suuremad probleemid, töötada välja efektiivsed meetodid nendega tegelemiseks 
ja tegevusprioriteedid, ning et hinnata tulemusi.

ILO (nr 134), Õnnetusjuhtumite (meresõitjad) vältimise konventsioon 1970 (ingl k 
Prevention of Accidents (Seafarers) Convention 1970)
Artikkel 4: Käesolevad sätted viitavad mis tahes üldsätetele tööõnnetuste vältimise ja 
tervise kaitsmise kohta töökohal, mis võivad olla kohaldatavad meresõitjate töö suhtes, ja 
määratlevad meetmed merel töötamisele eriomaste tööõnnetuste vältimiseks.

ILO (nr 68), Toidu ja (laevaperede) toitlustamise konventsioon 1946 (ingl k Food and 

Catering (Ships’ Crews) Convention 1946)
Artikkel 5: Iga lepinguosaline riik tagab selliste seaduste ja määruste jõustamise, mis 
puudutavad toiduga varustamise ja toitlustamise korda, mis on kehtestatud artiklis 1 
nimetatud laevade laevapere tervise ja heaolu tagamiseks.
Need seadused või määrused nõuavad:
(a) toidu- ja veevarude olemasolu tagamist, mis laevapere suurust ning merereisi kestust ja 
iseloomu arvestades on sobivad koguse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja mitmekesisuse poolest;
(b) igal laeval toitlustamisosakonna töökorralduse ja seadmete tagamist, nii et laevapere 
liikmetele saab serveerida korralikku toitu.

Artikkel 6: Siseriiklike seaduste või määrustega nähakse ette pädeva asutuse poolt järgmiste 
valdkondade kontrollimise süsteem:



58

(a) toidu- ja veevarud;
(b) kõik toidu ja vee säilitamiseks ja käitlemiseks kasutatud ruumid ja seadmed;
(c) kambüüs ja muud seadmed toidu valmistamiseks ja serveerimiseks; ja
(d) laevapere toitlustamisosakonna liikmete kvalifi katsioon, nagu see on nõutud selliste 
seaduste või määrustega ettenähtud kutseoskuste omamiseks.

Artikkel 7: Siseriiklikud seadused või määrused või selliste seaduste või määruste puudumisel 
tööandjate ja töötajate vahelised kollektiivlepingud näevad ette järgmiste valdkondade 
kontrolli merel ettenähtud ajavahemike järel kapteni või seda rolli tema poolt täitma 
määratud ohvitseri poolt koos toitlustamisosakonna vastutava liikmega:
(a) toidu- ja veevarud;
(b) kõik toidu ja vee säilitamiseks ja käitlemiseks kasutatud ruumid ja seadmed;
ning kambüüs ja muud seadmed toidu valmistamiseks ja serveerimiseks. Iga sellise kontrolli 
tulemused registreeritakse.

Codex Alimentarius’e Komisjon (CAC)
Codex Alimentarius on rahvusvaheliste ühetaoliste toidustandardite kogum. See sisaldab 
ka nõuandeid tegevusjuhiste, suuniste ja muude soovituslike meetmete kujul, et abistada 
Codex Alimentarius’e (CAC 1995; 1997a, b; 1999; 2003) eesmärkide saavutamisel. CAC 
suunised sisaldavad olulist infot põhilise toiduohutuse kohta, millele viidatakse läbivalt 
selles peatükis.

Enesekontrollisüsteem ehk HACCP-süsteem (ingl k Hazard Analysis Critical Control 

Point ehk ohu analüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide ohje)
HACCP on süsteem kriitiliste kontrollpunktide tuvastamiseks ja seiramiseks toidu tootmise ja 
turustamise ahelas (kaasa arvatud allikas ja varud). Nendes kriitilistes punktides on kontroll 
hädavajalik ohu vältimiseks, kõrvaldamiseks või vähendamiseks ning korrigeerivate meetmete 
rakendamiseks. Toidu ohutuse kavasid või programme vajatakse ohutu toidu pakkumise 
protsessi ohjamiseks. Tavaliselt põhineb toidu ohutuse programm HACCP-süsteemil.

Põhiriskid
Põhiriskide hulka kuuluvad bakterid, viirused, seened ja parasiidid toidu sees või toidu peal 
toidu sobimatu säilitamise tõttu. Näiteks:
• Toit paigutatud tekile.• Toit paigutatud tekile.
• Sobimatud säilitustemperatuurid külmladudes.• Sobimatud säilitustemperatuurid külmladudes.
• Munad, kala, liha ja linnuliha eraldamata söömiseks valmis toidust (nt lõunaks pakutav • Munad, kala, liha ja linnuliha eraldamata söömiseks valmis toidust (nt lõunaks pakutav 

liha lahtilõigatud melonitest, salatitest ja muust söömiseks valmis toidust).liha lahtilõigatud melonitest, salatitest ja muust söömiseks valmis toidust).
• Pestud ja pesemata puu- ja köögiviljad üksteisest eraldamata.• Pestud ja pesemata puu- ja köögiviljad üksteisest eraldamata.

Veel üheks riskiks on kemikaalide sobimatult säilitamine.

Dokumentide ülevaatamine
• Puhastamis- ja hooldusgraafi k ja logid.• Puhastamis- ja hooldusgraafi k ja logid.
• Toidu allikate ostudokumendid ja pardale toomise dokumendid (nt tunnused pakendil • Toidu allikate ostudokumendid ja pardale toomise dokumendid (nt tunnused pakendil 

või kirjalik toote andmeleht).või kirjalik toote andmeleht).
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• Toidulao vastuvõtmiste ja väljaandmiste register.• Toidulao vastuvõtmiste ja väljaandmiste register.
• Ehitusjoonised.• Ehitusjoonised.
• Varasemate kontrollimiste aruanded.• Varasemate kontrollimiste aruanded.
• Kahjurite logiraamat infoga kahjurite märkamise kohta.• Kahjurite logiraamat infoga kahjurite märkamise kohta.
• Säilitatava toidu temperatuuriregister, jahutamislogid ja termomeetrite lugemid.• Säilitatava toidu temperatuuriregister, jahutamislogid ja termomeetrite lugemid.

Viited allikatele
International conventions
ILO, Maritime Labour Convention 2006.

Scientifi c literature
Cramer EH, Gu DX, Durbin RE (2003). Diarrheal disease on cruise ships, 1990 2000: the impact 
of environmental health programs. American Journal of Preventive Medicine, 24:227-233.
McEvoy M et al. (1996). An outbreak of viral gastroenteritis on a cruise ship. Communicable 
Disease Report CDR Review, 6:R188-R192.
Rooney RM et al. (2004). A review of outbreaks of foodborne disease associated with 
passenger ships: evidence for risk management. Public Health Reports, 119:427-434.

Guidelines and standards
Codex Alimentarius Commission (http://www.codexalimentarius.net/web/index en.jsp) WHO, 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point System) (http://www.who.int/foodsafety/fs 
management/haccp/en/)
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3.1 Konstruktsioon

3.1.1
❏

Halva konstruktsiooniga ehitis 
kaitseks ilmastiku ja mere eest.

Ehitada ümber tagamaks kaitse ilmastiku ja 
mere eest, isoleerimiseks kuuma või külma 
eest ning muudest ruumidest eraldamiseks.

❏

Ehitada ümber tagamaks, et ruum on 
visuaalselt puhas ja struktuurilt tugev. ❏

3.1.2
❏

Avaused või kahjustused. Remontida avaused ning kõrvaldada olulised 
kahjustused. ❏

3.2 Puhastamine ja hooldus

3.2.1
❏

Saastunud laod. Rakendada puhastusprogramme ja pidada 
logisid. ❏

3.2.2
❏

Tõendid seisva vee esinemise 
kohta. Kõrvaldada seisev vesi ja selle allikas. ❏

3.2.3
❏

Tõendid vektorite või nende 
leiukohtade esinemise kohta.

Rakendada desinfektsiooni, desinsektsiooni 
või deratisatsiooni meetmeid. ❏

3.3 Toidu allikad

3.3.1
❏

Leitud rikenenud või pakkimata 
toitu.

Konteineritel või pakendil puudub 
info allika kohta või allikas 
kahtlaselt tuvastatud.

Laevapere toidu käitlemise üle 
järelevalvet teostavad liikmed 
ei anna rahuldavaid üksikasju 
allikate ja päritolumaade kohta, 
mis võimaldaks jälile saamist 
mürgistuse korral.

Kanda toidu pakendile või eraldi registrisse 
allikad, et tagada vastavus päritolumaa 
seadustele ja määrustele.

❏

Hankida kõik pardal tarbitavad toidud 
mainekatest allikatest kaldal (s.t asjakohase 
tervisekaitseasutuse poolt heakskiidetud või 
rahuldavaks peetud allikad).

❏

Kontrollida toidu kvaliteeti ja ohutust ostmi-
sel: puhas, ei ole riknenud ega võltsitud, ohu-
tu inimestele tarbimiseks. Mitte võtta vastu 
toormaterjale ja koostisaineid, kui on teada, 
et need sisaldavad parasiite; soovi matuid 
mikro organisme, pestitsiide, veterinaarravi-
meid või toksiine; lagunenud või võõrained; 
välja arvatud kui saasteained saab vähendada 
aktsepteeritavale tasemele tavalise sortimise 
või töötlemisega.

❏

Riknenud toit ära visata. ❏

3.4 Säilitamine

3.4.1
❏

Toit ja toiduks mittekasutatavad 
tooted või toored ja valmistatud 
tooted eraldamata.

Eraldada toit ja toiduks mittekasutatavad 
tooted. Selgelt eraldada tooreste ja 
valmistatud toodete säilitamine.

❏

3.4.2
❏

Korrast ära laod. Panna üles graafi lised materjalid säilitus- ja 
hooldusprotseduuride kohta. ❏

3.4.3
❏

Toitu leitud kokkupuutes teki, 
seisva vee või muu saasteallikaga.

Toit paigutada hoiule ohutule kaugusele 
(umbes 15 cm) teki kohale ning kaitsta vee 
sissepääsu ja muu võimaliku saaste eest.

❏

Kõrvaldada saastunud toit ja kui see 
on teostatav, siis puhastada ja muuta 
hügieeniliseks toidukonteinerid.

❏



61

Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, 
ülevaadatud dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning korrigeerivad 
tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

3.4.4
❏

Säilitusalad on halvasti ehitatud 
või hooldatud, võimaldades 
vektorite esinemist või säilitatava 
toidu määrdumist mustusega (k.a 
kukkuv mustus).

Paigutada toormaterjalid ja koostisained 
hoiule nii, et tagatud on efektiivne 
kaubavarude ringlus.

❏

Toidu säilitamise alad ehitada ümber 
sobivaid materjale kasutada, et puhastamine 
oleks lihtne varjuvate vektorite peletamiseks.

❏

Remontida või ehitada tekid ümber tugevaid, 
vastupidavaid, mitteimavaid, mittelibedaid 
materjale kasutades. Paigaldada vastupidav 
nõgusprofi il vähemalt 10 mm raadiusega 
või avatud konstruktsiooniga >90°. 
Muuta nõgusprofi il teki ja vaheseina 
liidese ning tekkide ja seadmete aluste 
üleminekukohtade lahutamatuks osaks, et 
puhastada oleks lihtne ja et vältida vektorite 
sissepääsu.

❏

Esinevate vektorite kõrvaldamiseks 
rakendada desinsektsiooni ja deratisatsiooni 
meetmeid.

❏

3.4.5
❏

Toitu hoitakse riietusruumides, 
tualetis või pesemisruumides, 
jäätmete ruumis või mehaanilises 
või tehnilises ruumis; või kollektori 
torude, lekkivate veetorude või 
selliste torude all, millele on vesi 
kondenseerunud.

Toitu tuleb hoida selleks ettenähtud 
kindlustatud ruumides kaitstuna saaste ja 
infestatsiooni eest.

❏

Toit viia ohutut säilitamist võimaldavatesse 
ruumidesse, mis on saastevabad ja kus on 
sobiv temperatuur.

❏

3.4.6
❏

Kiirestiriknev toit leitud paigutatult 
sobimatule temperatuurile vastava 
toidu tüübi või klassi jaoks enam 
kui 4 tunniks ilma piisava selgituse 
või dokumentatsioonita (nt 
jahutamine ilma jahutamislogita).

Sügavkülmikutest leitud 
külmutatud toitu nähtavalt 
riknenult või osaliselt sulanult 
käega peale vajutades.

Tagada sobivad temperatuurid kiiresti-
rikneva toidu säilitamiseks, et vältida 
toidu sisenemist mikroorganismide kasvu 
ohutsooni järgmiselt:
• Kuumana hoitav toit paigutada kuumana 

hoidmise seadmesse, mis on juba 
temperatuuril vähemalt 62,8°C ning hoida 
sellel temperatuuril nii kaua, kui vaja.

• Küpsetatud, jahutatud, kiirestiriknevat 
toitu uuesti kuumutada kuumana 
hoidmiseks, kuni toidu kõikide osade 
temperatuur on vähemalt 74°C. Hoida 
temperatuuri nii kaua, kui vaja.

• Säilitada kiirestiriknevat toitu ja jooke 
temperatuuril 4°C või alla selle, välja 
arvatud valmistamise ajal või hoidmisel 
viivitamata serveerimiseks pärast 
valmistamist. Sellist toitu on pikemalt 
soovitav säilitada temperatuuril 4°C.

• Puu- ja köögivilju säilitada tavaliselt 
jahedates ruumides.

❏

Riknenud toit visata viivitamata ära. 
Kui kontrollmeetmeid rakendatakse 
inspektori juuresolekul, siis märkida laeva 
sanitaarsertifi kaadile nii kontrollmeetmete 
rakendamise kui uuesti kontrollimise 
kuupäev (s.t sama kuupäev).

❏
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3.5 Ohtlikud materjalid

3.5.1
❏

Toidu käitlemise alade 
puhastamiseks ja hoolduseks 
kasutatud kemikaale hoitakse 
toidu käitlemise alal.

Eraldage kemikaalid, paigutades need hoiule 
lukustatavasse kappi. ❏

3.6 Väljaõpe

3.6.1
❏

Tõendid teadmiste puudumise 
või puudulikkuse kohta 
seoses puhastuskemikaalide 
nõuetekohase kasutamisega.

Parandada väljaõpet puhastuskemikaalide 
nõuetekohase kasutamise alal. ❏
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Valdkond 4.Valdkond 4. Lastehoiuruumid Lastehoiuruumid

Sissejuhatus
Väikelapsed ja lapsed on tuntud nakkuste levitajad. Seetõttu soodustavad lastehoiu ruumid 
laevade pardal rahvatervise riskide esinemist. Need on ka olulised rahvatervise riskide seire 
ja kontrolli keskused. Nakkushaiguste edasi kandumise viiside hulka lastehoiuruumides 
või -ruumidest kuuluvad piisknakkus ja õhu kaudu nakkuse levik ning suu ja väljaheidete 
kaudu levimise teed ning isikult isikule levik. Haiguse levimus võib sõltuda laste ja nende 
hooldajate immuunsuse tasemest, päritolumaast ja laste vanusest, nagu ka laeva pardal 
rakendatavatest ennetavatest ja kontrollmeetmetest. Peamisteks pardal esinevateks 
nakkusteks võivad olla vaktsineerides välditavad haigused (nt gripp, leetrid ja tuulerõuged), 
hingamisteede nakkused (nt tavaline nohu, farüngiit ja keskkõrva nakkus), kõhulahtisus 
(nt rotaviirus, noroviirus ja A-hepatiit) ja parasitaarhaigused (nt pedikuloos või kidaussi 
põhjustatud haigus). Pardal laste eest hoolitsema määratud laevapere liikmetel on põhiroll 
nakkushaiguste lastelt ja lastele leviku ennetamisel, seirel ja kontrollil.

Taustainfo
Reisilaevade pardal pakutavate lastehoiu tüüpide hulka kuuluvad:
• väikelaste ja eelkooliealiste laste eest hoolitsemine, kes ei käi veel potil ja vajavad personali • väikelaste ja eelkooliealiste laste eest hoolitsemine, kes ei käi veel potil ja vajavad personali 

järelevalvet, kaasa arvatud mähkmete vahetamist;järelevalvet, kaasa arvatud mähkmete vahetamist;
• ise potil käivate laste eest hoolitsemine;• ise potil käivate laste eest hoolitsemine;
• avalikud mänguplatsid ja nende üle järelevalve teostamine.• avalikud mänguplatsid ja nende üle järelevalve teostamine.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
Puuduvad

Põhiriskid
Halvasti projekteeritud lastehoiuruumid, laste eest hoolitsejate väljaõppe puudumine ning 
sobimatu vältimis- ja kontrollikord võivad seada ohtu kogu laevapere ja kõik pardal olevad 
reisijad. Üldine rahva tervis võib olla samuti ohustatud, kui lapsed pöörduvad tagasi oma 
kogukonda.

Riskide kontrollimise seisukohalt on kriitilisteks valdkondadeks:
• lastehoiuruumide suurus, ventilatsioon ja valgustus;• lastehoiuruumide suurus, ventilatsioon ja valgustus;
• mööbli, vaipade ja mänguasjade materjalid ning pindade puhtus;• mööbli, vaipade ja mänguasjade materjalid ning pindade puhtus;
• mähkmete vahetamise ja kätepesuvõimalused ning tualetid;• mähkmete vahetamise ja kätepesuvõimalused ning tualetid;
• toidu valmistamise alad;• toidu valmistamise alad;
• laevapere väljaõpe sanitaarprotseduuride alal rõhuasetusega kätepesul;• laevapere väljaõpe sanitaarprotseduuride alal rõhuasetusega kätepesul;
• laste ja laevapere immuniseerimine;• laste ja laevapere immuniseerimine;
• haigusest teatamist puudutavad kommunikatsiooniprotseduurid;• haigusest teatamist puudutavad kommunikatsiooniprotseduurid;
• isolatsioonimeetmed, kaasa arvatud haigete laste ja laevapere kõrvaldamine laste-• isolatsioonimeetmed, kaasa arvatud haigete laste ja laevapere kõrvaldamine laste-

hoiuruumidest;hoiuruumidest;
• meetodid toime tulemiseks sümptomaatiliste reisijatega (nagu isolatsioon kajutisse või • meetodid toime tulemiseks sümptomaatiliste reisijatega (nagu isolatsioon kajutisse või 

laevalt lahkumine), et parandada vastavust kontrollmeetmetele.laevalt lahkumine), et parandada vastavust kontrollmeetmetele.
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Dokumentide ülevaatus
Nõutud dokumendid on:
• kirjalikud puhastamise, hoolduse ja jäätmehalduse protseduurid ja poliitikad;• kirjalikud puhastamise, hoolduse ja jäätmehalduse protseduurid ja poliitikad;
• kirjalikud kontroll- ja tõrjemeetmete suunised rakendamiseks, kui lastel esineb • kirjalikud kontroll- ja tõrjemeetmete suunised rakendamiseks, kui lastel esineb 

nakkuse sümptomeid; suunised hõlmavad kehavedelike käsitsemist, arvepidamist, nakkuse sümptomeid; suunised hõlmavad kehavedelike käsitsemist, arvepidamist, 
haigusest teatamist, kommunikatsiooni, haiguspuhangu ohjet ja kõrvaldamispoliitikaid haigusest teatamist, kommunikatsiooni, haiguspuhangu ohjet ja kõrvaldamispoliitikaid 
rakendamiseks haiguse korral;rakendamiseks haiguse korral;

• laste eest hoolitseva personali vaktsineerimiste nimekiri.• laste eest hoolitseva personali vaktsineerimiste nimekiri.

Viited
International conventions
ILO, Maritime Labour Convention 2006.

Scientifi c literature
Carling PC, Bruno-Murtha LA, Griffi  ths JK (2009). Cruise ship environmental hygiene and the 
risk of norovirus infection outbreaks: an objective assessment of 56 vessels over 3 years. 
Clinical Infectious Diseases, 49:1312-1317.
Chimonas MA et al. (2008). Passenger behaviors associated with norovirus infection on 
board a cruise ship—Alaska, May to June 2004. Journal of Travel Medicine, 15:177-183.
Cliver D (2009). Control of viral contamination of food and environment. Food and 
Environmental Virology, 1:3-9.
Cramer EH, Gu DX, Durbin RE (2003). Diarrheal disease on cruise ships, 1990-2000: the impact 
of environmental health programs. American Journal of Preventive Medicine, 24:227-233. 
McCutcheon H, Fitzgerald M (2001). The public health problem of acute respiratory illness in 
childcare. Journal of Clinical Nursing, 10(3):305-310.
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4.1. Lastehoiuruumi üldine projekt ja konstruktsioon

4.1.1
❏

Lastehoiuruumide suurus ja asukoht 
ei ole sobiv.

Näha ette lastehoiuruum sobiva suurusega 
ja sobivas asukohas. ❏

4.1.2
❏

Lastehoiuruumid ei ole hästi 
valgustatud ega hästi ventileeritud.

Paigaldada piisav valgustus ja/või 
ventilatsioon. ❏

4.1.3
❏

Haiguse vektorite nagu putukate 
esinemine. Muude saasteallikate 
esinemine. Ruumid ei ole puhtad.

Puhastada, desinfi tseerida ja/või teostada 
desinsektsioon vastavalt vajadusele. ❏

4.1.4
❏

Joogivesi ja kätepesuvõimalused 
puuduvad ja/või ei ole sobivad laste 
poolt kasutamiseks.

Paigaldada sobiv kraanikauss koos kuuma 
ja külma joogiveega. ❏

4.1.5
❏

Puuduvad paberrätikud või 
kätekuivatusseade, vedel seep, 
prügikast, WC-poti hari või 
tualettpaber.

Varustada ruum kõikide vajalike 
materjalidega. ❏

4.1.6
❏

Puuduvad eraldi tualetid personalile 
ja lastele; või tualetid ei ole laste 
jaoks suuruselt sobivad; tualetid 
mustad või loputussüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt.

Näha ette eraldi tualettruumid lastele ja 
personalile. Puhastada tualetid.
Remontida vajadusel tualeti 
loputussüsteem.

❏

4.1.7
❏

Pinnad ei ole siledad ja vastupidavad. 
Vaibad, mänguasjad ja mööbel ei ole 
puhastatavad.

Varustada ruum sobivate materjalidega. ❏

4.2 Mähkmete vahetamise võimalused

4.2.1
❏

Puudub spetsiaalselt mähkmete 
vahetamiseks määratud koht 
lastehoiuruumides.

Määrata sobiv mähkmete vahetamise 
koht. ❏

4.2.2
❏

Mähkmete vahetamise ala ei ole 
piisavalt varustatud.

Puuduvad kätepesujaam, 
puhastuslapid, pesuaine, 
desinfi tseerimisvahend ja prügikast.

Varustada mähkmete vahetamise koht 
vajalike materjalidega. ❏

4.3 Personali väljaõpe

4.3.1
❏

Lastehoiuga tegelema määratud 
laevapere liikmed ei ole läbinud 
sanitaarprotseduuride ning haiguse 
sümptomite ja peamiste kontroll- ja 
tõrjemeetemete alast väljaõpet.

Koolitada lastehoiuga tegelevaid 
töötajaid sanitaarprotseduuride ning 
haiguse sümptomite ja peamiste 
kontroll- ja tõrjemeetemete alal. Väljaõpe 
dokumenteerida.

❏

4.4 Puhastamine ja desinfektsioon

4.4.1
❏

Puhastamise põhikavast ei peeta 
kinni või see on dokumenteerimata.

Näha ette, jälgida ja rakendada 
puhastusplaani. ❏

4.4.2
❏

Puuduvad kirjalikud protseduurid 
käte ja materjalide puhastamise ja 
desinfi tseerimise kohta kokkupuutel 
vere, okse või väljaheidetega.

Näha ette, jälgida ja rakendada 
puhastusplaani. ❏
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4.4.3
❏

Puuduvad kirjalikud protseduurid 
jäätmete eemaldamise kohta.

Näha ette, jälgida ja rakendada 
jäätmehaldusplaani. ❏

4.4.4
❏

Leidub tõendeid haiguse vektorite 
ja/või nende leiukohtade esinemise 
kohta.

Desinfi tseerida, teostada deratisatsioon 
või desinsektsioon vastavalt vajadusele. ❏

4.5 Tegevusjuhised

4.5.1
❏

Kirjalikud suunised kontroll- ja 
tõrjemeetmete kohta puuduvad 
puhuks, kui lastel ilmnevad tavaliste 
nakkuste sümptomid.
Suunised peavad sisaldama kontroll- 
ja tõrjemeetmeid nagu:
• kehavedelike käsitsemine;
• arvepidamine;
• teatamine ja kommunikatsioon;
• haiguspuhangu ohjamine ja 

eraldamispoliitikad.

Näha ette kirjalikud protseduurid ja 
poliitikad reageerimiseks tavalistele 
lapsepõlve nakkustele.

❏

4.6 Vaktsineerimised

4.6.1
❏

Puudub lastehoiuga tegelevate 
laevapere liikmete vaktsineerimiste 
nimekiri.

Koostada värskete andmetega laevapere 
vaktsineerimiste nimekiri. ❏
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Valdkond 5. Valdkond 5. Meditsiinilise abi osutamise ruumidMeditsiinilise abi osutamise ruumid

Sissejuhatus
Meditsiinilise abi osutamise ruumid on tähtsad pardal järelevalve teostamiseks ja haiguste 
tõrjeks. Samas soodustavad need ka rahvatervise riskide esinemist, kuna ebahügieenilised 
tingimused meditsiinilise abi osutamise ruumides võivad põhjustada nakkushaiguste 
levikut. Haiged reisijad võivad olla rahvatervise riskiks nii pardal kui kaldal.

Seetõttu on pardal meditsiinilist abi osutama määratud laevapere liikmetel võtmeroll 
nakkushaiguste vältimisel, seirel ning kontrollil ja tõrjel. Pardal rahvatervise riskide kontrolli 
ja tõrje eeltingimuste hulka kuuluvad määratud personali väljaõpe, sobivate tegevusjuhiste 
ja protokollide olemasolu, vahendid ja ruumid diagnoosimiseks ja raviks ning õigeaegne 
teatamine pädevale asutusele.

Väiksematel laevadel ei pruugi olla võimalik täita kõiki järelevalve, vältimise ning kontroll- ja 
tõrjemeetmeid samamoodi, nagu seda tehakse suurematel laevadel, kus pardal on ka arst.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
ILO 2006. aasta Meretöö konventsioon (ingl k Maritime Labour Convention 2006)
Standard A 4.1, Meditsiiniline abi laeval ja kaldal: Standardiga A 4.1 on ette nähtud, et kõikidel 
laevadel peab olema laevaapteek, meditsiiniseadmed ja meditsiiniabi osutamise juhend. 
Siseriiklikud nõuded arvestavad laeva tüübi, pardal olevate isikute arvu ning merereiside 
olemuse, sihtkoha ja kestusega ning asjakohaste siseriiklikult ja rahvusvaheliselt soovitatud 
meditsiinilise abi andmise standarditega.
Laeval, millel on 100 või rohkem inimest ja mis teeb üle kolme päeva kestvaid rahvusvahelisi 
reise, peab olema kvalifi tseeritud arst, kes vastutab meditsiiniabi andmise eest.

Suunised B 4.1 ja 2 kirjeldavad, kuidas määratud laevapere liige nõuetekohaselt laevaapteegi 
sisu hooldab ja kontrollib. Nõuete hulka kuulub määratud meresõitjate standardiseeritud 
meditsiinilise väljaõppe tagamine, kaasajastatud andmetega raadiojaamade nimekirja 
olemasolu tagamine, mida kasutades saab meditsiinilist nõu, ning asjakohase meditsiinilise 
aruandevormi kasutamine.

ILO, IMO, WHO, Rahvusvaheline meditsiinilise abi osutamise juhend laevadele, 3. 
väljaanne, 2008 (ingl k International Medical Guide for Ships ehk IMGS)
2006. aasta meretöö konventsiooni mittekohustuslikus osas nimetatakse IMGSi infoallikana. 
See on meditsiiniline tekst, mis sisaldab soovitusi nakkushaiguste profülaktikaks, 
diagnoosimiseks, ravimiseks ja epideemia tõrjeks, kaasa arvatud suunised desinfektsiooniks 
ja putukate eemaldamiseks.

Peatükk 33, Soovitused laevaapteegi ja meditsiinivarustuse kohta, sisaldab ravimite 
nimekirja spetsifi katsiooni ja nende säilitamise soovitusi, kaasa arvatud arve pidamine 
ravimite üle. Soovitused on antud viirusevastaste ravimite, malaariavastaste ravimite, 
antibiootikumide, palavikuvastaste ravimite, kõhulahtisuse ravimite, naha ja haavade 
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desinfektsioonivahendite, isikukaitsevahendite, kraadiklaaside ja muude vahendite kohta 
nakkushaiguste tõrjeks.

IMO, Meditsiinilise esmaabi osutamise juhend ohtlike kaupade põhjustatud õnnetuste 
puhul (ingl k Medical fi rst aid guide for use in accidents involving dangerous goods ehk 
MFAG) 1982
Ohtlikke kaupu vedavad laevad on kohustatud tagama lisaarstimite, spetsiifi liste antidootide 
ja erivarustuse olemasolu pardal, nagu see on MFAGiga ette nähtud.

IMO, Rahvusvaheline standardite, sertifi tseerimise ja vahiteenistuse konventsioon 
meresõitjatele 1978 (ingl k International Convention on Standards, Certifi cation and 

Watchkeeping for Seafarers 1978), muudetuna aastal 1995 (STCW 95)
See konventsioon on rahvusvaheline meresõitjate kohustusliku väljaõppe standard.

Põhiriskid
Tervishoiuruumid peavad olema projekteeritud, varustatud ja hooldatud nii, et välditud on 
haiguste isikult isikule kandumine. Kõik laevad, mille suhtes kehtivad IMO ja ILO kehtestatud 
määrused peavad järgima väljaõpet puudutavaid standardeid ning neil peab olema pardal 
ravimikapp. MFAG nimetab konkreetseid ravimeid ja varustust, mis on kohustuslikud ohtlikke 
kaupu vedavatele laevadele. Lisaks neile nõuetele ei määratle ükski ametlik rahvusvaheline 
instrument laevaapteegi sisu, meditsiinilise abi osutamise vahendite ja -ruumide projekti 
ega tegevusjuhendeid ja protokolle. IMGS sisaldab pardalolevate ravimite ja varustuse 
soovituslikku nimekirja. Mõnede riikide veeteede ametid esitavad lisanõudmisi seoses 
meditsiinivahendite ja -ruumide sisu ja projektiga ning pardal meditsiinilist abi osutama 
määratud laevapere väljaõppega. Meditsiinivahendeid ja -ruume puudutavad valdkonnad/
alad ja standardid haiguste leviku riski miinimumini viimiseks on järgmised:

1. Tervishoiuruumid mõeldud haigete laevapere liikmete ja reisijate majutamiseks 1. Tervishoiuruumid mõeldud haigete laevapere liikmete ja reisijate majutamiseks 
meditsiiniabi osutamiseks peavad vastama järgmistele nõuetele:meditsiiniabi osutamiseks peavad vastama järgmistele nõuetele:

• Olema lihtsalt juurdepääsetavad ja eraldatud muudest tegevustest, eeskätt toidu • Olema lihtsalt juurdepääsetavad ja eraldatud muudest tegevustest, eeskätt toidu 
säilitamise ja toidu käitlemise aladest ning jäätmete hoiualadest.säilitamise ja toidu käitlemise aladest ning jäätmete hoiualadest.

• Hõlbustama haigete reisijate eraviisilist ravimist.• Hõlbustama haigete reisijate eraviisilist ravimist.
• Olema puhtad, hästi ventileeritud ja valgustatud.• Olema puhtad, hästi ventileeritud ja valgustatud.
• Tagama piisava ruumi haigete reisijate isoleerimiseks.• Tagama piisava ruumi haigete reisijate isoleerimiseks.
• Olema nõuetekohaselt varustatud joogivee ning tualeti ja kätepesuvahenditega.• Olema nõuetekohaselt varustatud joogivee ning tualeti ja kätepesuvahenditega.
• Neid ei tohi kasutada muudel otstarvetel.• Neid ei tohi kasutada muudel otstarvetel.

2. Tervishoiuruumides töötama määratud laevapere liikmed (meditsiiniabi andja). Personal 2. Tervishoiuruumides töötama määratud laevapere liikmed (meditsiiniabi andja). Personal 
peab vastama järgmistele nõuetele:peab vastama järgmistele nõuetele:

• Olema läbinud meditsiinilise esmaabi andmise põhiväljaõppe vastavalt STCW 95le.• Olema läbinud meditsiinilise esmaabi andmise põhiväljaõppe vastavalt STCW 95le.
• Kooskõlas 2006. aasta meretöö konventsiooniga peavad personali hulka kuuluma • Kooskõlas 2006. aasta meretöö konventsiooniga peavad personali hulka kuuluma 

kvalifi tseeritud meditsiinitöötajad (arst ja meditsiiniõed) laevadel, mis võtavad pardale kvalifi tseeritud meditsiinitöötajad (arst ja meditsiiniõed) laevadel, mis võtavad pardale 
üle 100 inimese.üle 100 inimese.

• Olemasolev tõend osalemise kohta heakskiidetud koolituskursusel, mis järgib SCTW 95 • Olemasolev tõend osalemise kohta heakskiidetud koolituskursusel, mis järgib SCTW 95 
kriteeriume.kriteeriume.
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• Suutlikkus demonstreerida teadmisi ja pädevusi seoses järgitava korraga, nagu • Suutlikkus demonstreerida teadmisi ja pädevusi seoses järgitava korraga, nagu 
nõuetekohane arve pidamine.nõuetekohane arve pidamine.

3. Ravimid ja meditsiinivarustus.3. Ravimid ja meditsiinivarustus.
Varud peavad:Varud peavad:
• sisaldama kõiki ravimeid, isikukaitsevahendeid, meditsiiniseadmeid ja desinfektsiooni-• sisaldama kõiki ravimeid, isikukaitsevahendeid, meditsiiniseadmeid ja desinfektsiooni-

vahendeid piisavas koguses rahvatervise riskide hindamiseks, maandamiseks ja tõrjeks vahendeid piisavas koguses rahvatervise riskide hindamiseks, maandamiseks ja tõrjeks 
vastavalt laeva suurusele, reisijate arvule ja merereisi iseloomule.vastavalt laeva suurusele, reisijate arvule ja merereisi iseloomule.

• vastama minimaalselt IMGSi ja MFAG soovitustele ja nõuetele.• vastama minimaalselt IMGSi ja MFAG soovitustele ja nõuetele.
Ravimeid puudutavad nõuded:Ravimeid puudutavad nõuded:
• Ravimeid tohivad anda reisijatele ja laevapere liikmetele ainult koolitatud ja volitatud • Ravimeid tohivad anda reisijatele ja laevapere liikmetele ainult koolitatud ja volitatud 

töötajad.töötajad.
• Ravimite väljaandmise kohta tuleb pidada täpset arvestust.• Ravimite väljaandmise kohta tuleb pidada täpset arvestust.
Meditsiiniseadet puudutavad nõuded:Meditsiiniseadet puudutavad nõuded:
• Meditsiiniseadmed peavad olema heas töökorras, hügieeniline ning seda tuleb kasutada • Meditsiiniseadmed peavad olema heas töökorras, hügieeniline ning seda tuleb kasutada 

ja hooldada vastavalt tootja juhendile.ja hooldada vastavalt tootja juhendile.

4. Ravipäevik 4. Ravipäevik (Megical log)(Megical log)
Hästi organiseeritud, loetav ja värskete andmetega ravipäevik peab loetlema nii reisijate Hästi organiseeritud, loetav ja värskete andmetega ravipäevik peab loetlema nii reisijate 
kui laevapere liikmete haigusjuhtumid ning väljaantud ravimid. Logi sissekanded peavad kui laevapere liikmete haigusjuhtumid ning väljaantud ravimid. Logi sissekanded peavad 
sisaldama järgmist infot:sisaldama järgmist infot:
• kliiniku esimese külastuse kuupäev; patsiendi nimi, vanus ja sugu;• kliiniku esimese külastuse kuupäev; patsiendi nimi, vanus ja sugu;
• reisija või laevapere liige;• reisija või laevapere liige;
• laevapere liikme ametikoht;• laevapere liikme ametikoht;
• kajuti number;• kajuti number;
• haiguse alguskuupäev ja -kellaaeg;• haiguse alguskuupäev ja -kellaaeg;
• sümptomid;• sümptomid;
• üksikasjalikud andmed võetud proovide või muude rakendatud meetmete kohta, kui see • üksikasjalikud andmed võetud proovide või muude rakendatud meetmete kohta, kui see 

on asjakohane.on asjakohane.

5. Isikliku meditsiinilise ja terviseinfo konfi dentsiaalsus.5. Isikliku meditsiinilise ja terviseinfo konfi dentsiaalsus.
Isiklikku meditsiinilist ja muud terviseinfot reisijate ja laevapere liikmete kohta, mida hoitakse Isiklikku meditsiinilist ja muud terviseinfot reisijate ja laevapere liikmete kohta, mida hoitakse 
eespool nimetatud registrites või muudmoodi, tuleb töödelda ja säilitada konfi dentsiaalsena eespool nimetatud registrites või muudmoodi, tuleb töödelda ja säilitada konfi dentsiaalsena 
vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele.vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele.

6. Tegevusjuhised6. Tegevusjuhised
Protseduurid haiguste esinemise riski maandamiseks laeva pardal peavad:Protseduurid haiguste esinemise riski maandamiseks laeva pardal peavad:
• olema seotud laeva suuruse, reisijate arvu, patsientide segu, merereisi olemuse ning • olema seotud laeva suuruse, reisijate arvu, patsientide segu, merereisi olemuse ning 

meditsiinivahendite ja -ruumide tüübi ja suurusega.meditsiinivahendite ja -ruumide tüübi ja suurusega.
• pöörama erilist tähelepanu piisavale järelevalvele reisilaevade pardal (nt soolenakkuste • pöörama erilist tähelepanu piisavale järelevalvele reisilaevade pardal (nt soolenakkuste 

registreerimise raamat ehk registreerimise raamat ehk GI logGI log) ning kõrge riskiga ruumide nagu hemodialüüsi või ) ning kõrge riskiga ruumide nagu hemodialüüsi või 
intensiivraviüksuste tööle.intensiivraviüksuste tööle.

• nägema ette piisavad üldsuunad ja protseduurid seoses puhastamise, sanitaarmeetmete • nägema ette piisavad üldsuunad ja protseduurid seoses puhastamise, sanitaarmeetmete 
rakendamise, (meditsiini)jäätmete käitlemisega.rakendamise, (meditsiini)jäätmete käitlemisega.
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7. Kommunikatsiooni infrastruktuur7. Kommunikatsiooni infrastruktuur
Olemas peab olema kommunikatsiooni infrastruktuur ja paika peavad olema pandud 
protseduurid välist tuge pakkuvate meditsiinilise hädaabi nõuandeteenuste (meditsiinialane 
nõustamine raadiokonsultatsioonikeskusest) kasutamiseks tervisliku seisundiga seotud 
hädaolukorras ning pädeva asutuse teavitamiseks pardal esinevate rahvatervise riskide kohta.

Dokumentide ülevaatus
Nõutud dokumendid on:
• värskete andmetega laeva logi ja/või meditsiiniline logiraamat, kaasa arvatud ravimise • värskete andmetega laeva logi ja/või meditsiiniline logiraamat, kaasa arvatud ravimise 

nimekiri;nimekiri;
• laevapere liikme intervjuud, kui meditsiiniline logi ei ole kättesaadav kontrollimise ajal või • laevapere liikme intervjuud, kui meditsiiniline logi ei ole kättesaadav kontrollimise ajal või 

kui selle sissekanded ei ole piisavad; kui vajalik on kirjalik info, siis küsida lepinguosaliselt kui selle sissekanded ei ole piisavad; kui vajalik on kirjalik info, siis küsida lepinguosaliselt 
riigilt tervisedeklaratsiooni;riigilt tervisedeklaratsiooni;

• meditsiinilist abi andma määratud personali väljaõpe ja vastavad sertifi kaadid;• meditsiinilist abi andma määratud personali väljaõpe ja vastavad sertifi kaadid;
• arstimite, vaktsiinide, desinfektsioonivahendite ja insektitsiidide nimekirjad;• arstimite, vaktsiinide, desinfektsioonivahendite ja insektitsiidide nimekirjad;
• reisijate arv, patsientide segu (ainult reisilaevade puhul), olemasolev meditsiinitehnika ja • reisijate arv, patsientide segu (ainult reisilaevade puhul), olemasolev meditsiinitehnika ja 

teostatavad protseduurid sõltuvalt laeva suurusest ja merereiside olemusest;teostatavad protseduurid sõltuvalt laeva suurusest ja merereiside olemusest;
• puhastamise, hügieenilisuse tagamise, hoolduse ja jäätmekäitluse poliitikad ja protse-• puhastamise, hügieenilisuse tagamise, hoolduse ja jäätmekäitluse poliitikad ja protse-

duurid;duurid;
• spetsiifi liste haiguste seire logid (nt soolenakkuste registreerimise raamat ehk • spetsiifi liste haiguste seire logid (nt soolenakkuste registreerimise raamat ehk loglog), kui see ), kui see 

on asjakohane;on asjakohane;
• tegevusjuhised kõrge riskiga ruumidele ja seadmetele nagu intensiivraviüksus, • tegevusjuhised kõrge riskiga ruumidele ja seadmetele nagu intensiivraviüksus, 

vereülekandevahendid, operatsioonisaal või hemodialüüsi vahendid;vereülekandevahendid, operatsioonisaal või hemodialüüsi vahendid;
• võetud proovid ja nende tulemused, kui haigus esineb pardal; võimalusel rahvusvahelised • võetud proovid ja nende tulemused, kui haigus esineb pardal; võimalusel rahvusvahelised 

vaktsineerimise või profülaktika sertifi kaadid.vaktsineerimise või profülaktika sertifi kaadid.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v
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v

5.1 Konstruktsioon

5.1.1
❏

Tervishoiuruume kasutatakse 
mittemeditsiinilistel eesmärkidel (nt 
eluruumide või hoiuruumidena).

Tervishoiuruume kasutada ainult 
meditsiinilistel eesmärkidel, kui laeval 
kogumahtuvusega üle 500 on vähemalt 
15 laevapere liiget ning merereis kestab 
kauem, kui 3 ööpäeva.

❏

Näha ette üksnes meditsiinilise 
kasutusega majutus. ❏

5.1.2
❏

Tervishoiuruumid ei ole lihtsalt 
juurdepääsetavad ja eraldatud 
muudest tegevustest, toidu 
säilitamise ja toidu käitlemise 
aladest ning jäätmete
kõrvaldamise aladest;
ja/või ei ole sobivad haigete 
laevapere liikmete ja reisijate 
eraviisiliseks ravimiseks.

Näha ette eraviisilise ravimise ruumid 
sihtotstarbelises ja sobivas asukohas. ❏

5.1.3
❏

Tervishoiuruumid ei ole hästi 
valgustatud ja ventileeritud.

Paigaldada piisav valgustus,
et arstiabi saaks nõuetekohaselt 
anda; hinnata sanitaartingimusi ja/või 
ventilatsiooni.

❏

5.2 Varustus

5.2.1
❏

Puuduvad joogivesi ja 
kätepesuvõimalused.

Paigaldada kraanikauss kuuma ja külma 
joogiveega. ❏

5.2.2
❏

Puuduvad paberrätikud või 
käte kuivatus seade, vedelseep, 
prügikast, WC-poti hari või 
tualettpaber.

Varustada ruum kõigi vajalike 
materjalidega. ❏

5.2.3
❏

Teravate esemete või 
biomeditsiiniliste jäätmete 
kokkukogumise vahendid 
puuduvad või on ebapiisavad.

Varustada ruum ÜRO sertifi tseeritud 
süstalde jms teravate meditsiiniseadmete 
või biomeditsiiniliste jäätmete 
kokkukogumise vahenditega 
(spetsifi katsioon: Valdkond 7, Tahked ja 
meditsiinilised jäätmed).

❏

5.3 Laevaapteek

5.3.1
❏

Laevaapteegi suurus, tüüp ja sisu 
ebapiisav haiguste diagnoosimiseks, 
ravimiseks ja tõrjeks laeva pardal.

Varustada piisavas koguses arstimite 
ja/või meditsiiniseadmetega vastavalt 
IMGSile (3. väljaanne) või lipuriigi 
nõuetele ja MFAGile, kui pardal on 
ohtlikke kaupu.

❏

5.3.2
❏

Leitud kõlblikkusaja ületanud 
ravimid.

Kõik kõlblikkusaja ületanud ravimid 
asendada uutega. ❏

5.3.3
❏

Ravimeid ei säilitata tootja nõuete 
kohaselt (nt vaktsiine ei säilitata 
külmikus).

Säilitada ravimeid tootja nõuete kohaselt. ❏

5.3.4
❏

Ravimeid ei säilitata korrastatud 
viisil.

Rakendada ravimite säilitamisel vajalikke 
korralduslikke võtteid; korrastada ravimid 
tüübi, tunnuskoodide jms järgi.

❏
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5.4 Puhastamine ja hooldus

5.4.1
❏

Puuduvad tõendid puhastamise, 
sanitaarmeetmete rakendamise, 
süstalde jms teravate meditsiini-
sead mete kõrvaldamise või jäätme-
käitlemise protseduuride kohta.

Näha ette kirjalikud protseduurid ja 
poliitikad vastavalt pardal pakutava 
meditsiinilise abi keerukusele.

❏

5.4.2
❏

Tõendid haiguse vektorite ja/või 
haiguse vektoritele varjupaika 
andvate leiukohtade esinemise 
kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon või desinsektsioon. ❏

5.4.3
❏

Tualett on must või selle 
loputussüsteem ei ole töökorras.

Puhastada tualetid; remontida tualeti 
loputussüsteem. ❏

5.4.4
❏

Meditsiinivarustus ja 
meditsiiniseadmed ei ole heas 
töökorras ega hügieenilised ning 
neid ei kasutata ega hooldata 
vastavalt tootjate soovitustele.

Meditsiinivarustust ja meditsiiniseadmeid 
kasutada ja hooldada vastavalt tootjate 
juhenditele.

❏

5.5 Laevapere liikmete väljaõpe

5.5.1
❏

Ühtki laevapere liiget ei ole määra-
tud osutama meditsiinilist abi, 
andma välja ravimeid ja hooldama 
meditsiinilise abi osutamise ruume 
pardal.

Määrata laevapere liikmed meditsiiniabi 
osutamiseks. ❏

5.5.2
❏

Laeval, mis võtab pardale 100 või 
enam isikut ja teeb tavaliselt üle 
3 päeva kestvaid rahvusvahelisi 
meresõite, puudub arst meditsiinilise 
abi osutamiseks. 

Kui see on asjakohane, siis hoolitseda, et 
pardal oleks meditsiinilist abi osutav arst. ❏

5.5.3
❏

Tervishoiuruumides töötama 
määratud laevapere liikmed 
ei ole läbinud meditsiinilise 
esmaabi põhikoolitust. Puuduvad 
tõendid osalemise kohta SCTW 95 
kriteeriume järgivatel heakskiidetud 
kursustel. Määratud personalil 
puuduvad vajalikud teadmised 
ja pädevus täheldatud kehvade 
tegevuste põhjal.

Määrata sobiva väljaõppega laevapere 
liikmed vastavalt pardal pakutava 
meditsiinilise abi tasemele.

❏

5.6 Terviseinfo

5.6.1
❏

Ravipäevik (Medical log) ei ole 
inspekteerimise ajal kättesaadav. 
Sissekanded ei ole loetavad või 
värskeimat infot sisaldavad.

Tagada kaasajastatud infoga ravipäeviku 
olemasolu, milles on loetletud 
haigusjuhtumid, asjasse puutuvad reisijad 
või laevapere liikmed ning väljaantud 
ravimid.

❏

5.6.2
❏

Puudub värskeima infoga 
meditsiinilise abi osutamise juhend 
(vastavalt lipuriigi määrusele või 
IMGSile).

Näha ette värskeima infoga meditsiinilise 
abi osutamise juhendi olemasolu. ❏

5.6.3
❏

Puuduvad tegevusjuhised 
pardal rahvatervise riskide 
seireks, maandumiseks, ja tõrjeks 
(kohaldatav ainult reisilaevade 
suhtes).

Näha ette haiguste seire logiraamatud 
(nt soolenakkuste logiraamat / GI log) ja 
tegevusjuhised kõikide meditsiiniliste 
protseduuride kohta, mida pardal 
teostatakse.

❏
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5.6.4
❏

Puuduvad adekvaatsed 
tegevusjuhendid kõrge riskiga 
abivahendite kasutamiseks ja 
protseduuride läbiviimiseks 
(kohaldatav ainult selliste 
abivahendite olemasolul).

Näha ette kirjalikud protseduurid ja 
üldsuunad kõrge riskiga abivahendite 
kasutamiseks nagu intensiivraviüksused ja 
hemodialüüsi vahendid.

❏

5.7 Kommunikatsiooni infrastruktuur

5.7.1
❏

Telemeditsiinilise abiteenusega 
kontakteerumiseks ja pädeva 
asutuse teavitamiseks pardal 
esinevate rahvatervise riskide 
kohta puudub adekvaatne 
kommunikatsiooni infrastruktuur 
või on kehtestamata asjakohased 
piisavad protseduurid.

Varustada meditsiinilise abi 
osutamise ruumid kommunikatsiooni 
infrastruktuuriga ja kehtestada 
asjakohased protseduurid.

❏

5.7.2
❏

Meditsiinialase nõustamise 
saamiseks kasutatavate 
raadiokonsultatsioonikeskuste 
nimekiri puudub või ei sisalda 
kaasajastatud infot.

Koostada kaasajastatud infoga 
raadiokonsultatsioonikeskuste nimekiri. ❏
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Valdkond 6.Valdkond 6. Ujumisbasseinid ja spaad Ujumisbasseinid ja spaad

Sissejuhatus
Mitmeid nakkustekitajaid (viirused, bakterid ja algloomad) seostatakse vee kosutus- ja puhke-
eesmärgil kasutamisega, ning need võivad mõjutada nahka, kõrvu, silmi, seedetrakti ja 
hingamisteid.

Basseini kasutamisega võivad kaasneda mitmed terviseriskid. Suplemisega seotud riski-
teguriteks on näiteks:
• • nakkustekitajate esinemine;nakkustekitajate esinemine;
• • sobivad tingimused nakkustekitajate kasvuks, nt temperatuur 30-40°C, toitainete sobivad tingimused nakkustekitajate kasvuks, nt temperatuur 30-40°C, toitainete 

olemasolu (orgaaniline aine suplejatelt);olemasolu (orgaaniline aine suplejatelt);
• • viis kuidas laevapere liikmed ja reisijad nakkustekitajatega kokku puutuvad (nt viis kuidas laevapere liikmed ja reisijad nakkustekitajatega kokku puutuvad (nt LegionellaLegionella  

bakterid aerosoolis, mis tekib spaa basseinides vee õhutamisel);bakterid aerosoolis, mis tekib spaa basseinides vee õhutamisel);
• • inimesed, kes võivad nakkusetekitajatega kokku puutuda (nt spaa basseinist lähedalt inimesed, kes võivad nakkusetekitajatega kokku puutuda (nt spaa basseinist lähedalt 

mööduvad inimesed).mööduvad inimesed).

Nakkustekitajad võivad kergesti sattuda basseinivette suplejatelt, basseini pääseva 
mustusega või veeallikast.

Spaabasseinid, selle käsiraamatu tähenduses, on ujumisbasseinidest väiksemad ning neil 
on vee koguse kohta palju suurem suplejate arv. Seetõttu on spaabasseinides orgaanilise 
aine kontsentratsioon tihti oluliselt kõrgem kui ujumisbasseinides. Vee desinfi tseerimine on 
see tõttu peamine kontrollmeede. Samas aga muudavad spaa basseinivee kõrgem tempe-
ra tuur ja kõrge orgaanilise aine sisaldus efektiivse desinfi tseerimistulemuse säilitamise 
raskemaks.

Basseinivee kasutamisega seostatakse ka muid ohte peale mikrobioloogiliste ohtude. 
Nende hulka kuuluvad juhuslik uppumine, libisemine, komistamine ja lõksu jäämine, 
nagu ka termilised vigastused ning kemikaalide ja ujula käsitsi opereerimisega seotud 
vigastused.
Selleks, et laeva operaator saaks otsustada, milliseid meetmeid rakendada kokkupuute 
vältimiseks ja tõrjeks nakkustekitajate ja mittemikrobioloogiliste ohtudega, tuleb teostada 
riskide tuvastamine ja hindamine. Laeva operaatori kohustuste hulka kuuluvad:
• • ujumisbasseini või spaa basseiniga seotud ohtude hindamine;ujumisbasseini või spaa basseiniga seotud ohtude hindamine;
• • selliste ohtudega kokkupuute vältimine või kontrollimine, mida seostatakse ujumisbasseini selliste ohtudega kokkupuute vältimine või kontrollimine, mida seostatakse ujumisbasseini 

või spaa basseiniga;või spaa basseiniga;
• • rahvatervise tagamise meetmete väljatöötamine, rakendamine ja kohapealne katsetamine rahvatervise tagamise meetmete väljatöötamine, rakendamine ja kohapealne katsetamine 

kokkupuute kontrollimiseks;kokkupuute kontrollimiseks;
• • laevapere liikmete väljaõpe kontroll- ja tõrjemeetmete nõuetekohase rakendamise alal.laevapere liikmete väljaõpe kontroll- ja tõrjemeetmete nõuetekohase rakendamise alal.

Ujumisbasseinid ja spaa basseinid peavad olema ohutud ning ärritust tekitavate ainete, 
nakkusetekitajate ja vetikate vabad. Ujumisbasseinide ja spaa basseinide igapäevase 
hoolduse käigus tuleb:
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• • eemaldada hõljuv ja kolloidne aine ning muuta vesi selgeks, heledaks ja värvituks;eemaldada hõljuv ja kolloidne aine ning muuta vesi selgeks, heledaks ja värvituks;
• • eemaldada orgaaniline aine;eemaldada orgaaniline aine;
• • kasutada piisavas koguses desinfi tseerivaid aineid nakkusetekitajate kasvu tõrjeks;kasutada piisavas koguses desinfi tseerivaid aineid nakkusetekitajate kasvu tõrjeks;
• • hoida vee pH-väärtus desinfi tseerimiseks optimaalsena;hoida vee pH-väärtus desinfi tseerimiseks optimaalsena;
• • säilitada mugav temperatuur suplemiseks.säilitada mugav temperatuur suplemiseks.

Vee töötlemine sisaldab kaht põhitoimingut:
• • fi ltreerimine füüsikaliselt puhta, selge ja ohutu keskkonna säilitamiseks;fi ltreerimine füüsikaliselt puhta, selge ja ohutu keskkonna säilitamiseks;
• • keemiline desinfektsioon, et vältida suplevate inimeste vahelist ristnakatumist, ennetada keemiline desinfektsioon, et vältida suplevate inimeste vahelist ristnakatumist, ennetada 

nakkustekitajate kasvu vees, ujula ja basseini pindadel ning vee- ja õhutsirkulatsiooni-nakkustekitajate kasvu vees, ujula ja basseini pindadel ning vee- ja õhutsirkulatsiooni-
süsteemides.süsteemides.

Vee efektiivne puhastamine sõltub vee fi ltreerimise võimsusest ja pidevast desinfektsioonist 
kogu tsirkulatsioonisüsteemi ulatuses. Selleks, et viia miinimumini basseinivee saastumine 
suplejatelt tuleneva orgaanilise ainega, tuleb soovitada neil enne basseini kasutamist 
kasutada tualetti ja dušši.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
WHO (2006). Rekreatsioonilise vee ohutuse tagamise juhend, 2. köide – ujumisbasseinid 
ja muud sarnased rekreatsioonilised veekeskkonnad (ingl k Guidelines for safe recreational 
waters, volume 2—swimming pools and similar recreational water environments). Genf, WHO.

Põhiriskid
Põhiriskid on:
• • mikrobioloogilised (viirused, bakterid, algloomad);mikrobioloogilised (viirused, bakterid, algloomad);
• • mittemikrobioloogilised (juhuslik uppumine, libisemine või komistamine, lõksu jäämine, mittemikrobioloogilised (juhuslik uppumine, libisemine või komistamine, lõksu jäämine, 

nagu ka termilised vigastused ning kemikaalide ja ujula käsitsi opereerimisega seotud nagu ka termilised vigastused ning kemikaalide ja ujula käsitsi opereerimisega seotud 
vigastused).vigastused).

Dokumentide ülevaatus
Nõutud dokumendid on:
• • Ujula, ujulas olevate veerajatiste, seadmestiku ja veesüsteemide skemaatiline põhiplaan;Ujula, ujulas olevate veerajatiste, seadmestiku ja veesüsteemide skemaatiline põhiplaan;
• • kirjalik tegevuskava selliste riskide kontrollimiseks ja tõrjeks, mis tulenevad kokkupuutest kirjalik tegevuskava selliste riskide kontrollimiseks ja tõrjeks, mis tulenevad kokkupuutest 

haigusi põhjustavate mikroorganismidega;haigusi põhjustavate mikroorganismidega;
• b• basseini paigaldamise, projekti ja konstruktsiooni ning hoolduse ja kasutamise asseini paigaldamise, projekti ja konstruktsiooni ning hoolduse ja kasutamise 

spetsifi katsioonid;spetsifi katsioonid;
• • andmed kontroll- ja tõrjemeetodite eest vastutavate laevapere liikmete väljaõppe kohta;andmed kontroll- ja tõrjemeetodite eest vastutavate laevapere liikmete väljaõppe kohta;
• • seireandmed;seireandmed;
• • analüüside tulemused (nt pH, vaba ja seotud kloor ja broom, temperatuur, mikro-analüüside tulemused (nt pH, vaba ja seotud kloor ja broom, temperatuur, mikro-

bioloogilised näitajad);bioloogilised näitajad);
• • korrapärased puhastusprotseduurid;korrapärased puhastusprotseduurid;
• • hädaolukorras puhastamise ja desinfi tseerimise protseduurid.hädaolukorras puhastamise ja desinfi tseerimise protseduurid.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollitulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

6.1 Haldus

6.1.1
❏

Puudub tegevuskava ja/või 
vastutavad laevapere liikmed ei 
suuda demonstreerida teadmisi ja/
või pädevust seoses järgnevaga:
• • basseinisüsteemide 

nõuetekohane opereerimine;
• • kontrollimiste (ja nende 

sageduse) teostamine tegevus-
skeemi efektiivsuse tagamiseks;

• • ettevaatusabinõud, mida 
rakendatakse kontrollimaks 
kokkupuuteriski haigusi 
põhjustavate mikroorganismidega.

Koostada ja rakendada tegevuskava 
kokkupuuteriski kontrollimiseks haigusi 
põhjustavate mikroorganismidega.

❏

6.2 Projekt ja konstruktsioon

6.2.1
❏

Materjalid või detailid soodustavad 
mikroorganismide kasvu või 
korrodeeruvad lihtsasti.

Asendada materjalid või detailid 
korrosioonikindlate materjalidega 
või sisseseadega, mis ei soodusta 
mikroorganismide kasvu.

❏

6.2.2
❏

Torustik ei ole puhastamiseks 
juurdepääsetav; ülevoolupaagid 
ehk tasandusbasseinid ei ole 
puhastamiseks ja desinfi tseerimiseks 
juurdepääsetavad.

Tagada juurdepääs torustikule 
ja ülevoolupaakidele ehk 
tasandusbasseinidele nende 
puhastamiseks ja desinfi tseerimiseks.

❏

6.3 Seadmed

6.3.1
❏

Ultraviolettkiirgusega (UV) 
desinfi tseerimise seade on küll 
paigaldatud, ent seda ei hooldata 
nõuetekohaselt ja/või vee hägusus 
ületab 0,5 nefelomeetrilist hägususe 
ühikut (NHÜ).

Hooldada UV-desinfi tseerimisseadmeid 
vastavalt tootjate juhistele. ❏

Kontrollida vee hägusust, nii et see on 
madalam kui 0,5 NHÜd. ❏

6.4 Opereerimine, puhastamine ja hooldus

6.4.1
❏

Puudub vee töötlemise programm.

Koostada ja rakendada vee töötlemise 
programmi, kaasa arvatud kemikaalide 
ja biotsiidide kasutamine, kui see on 
asjakohane.

❏

6.4.2
❏

Kemikaale ja biotsiide ei kasutata 
mikrobioloogilise aktiivsuse 
kontrollimiseks ja/või kemikaalide 
automaatse doseerimise pumpasid ja 
seadmeid ei kalibreerita korrapäraselt.

Tagada kemikaalide automaatse 
doseerimise pumpade ja seadmete 
nõuetekohane hooldus ja korrapärane 
kalibreerimine.

❏

6.4.3
❏

Vastutavad laevapere liikmed ei 
suuda demonstreerida teadmisi ja/
või pädevust basseinisüsteemide 
kasutamise ja hoolduse alal.

Koolitada vastutavaid laevapere liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised ja/või 
pädevus basseinisüsteemide kasutamise 
ja hoolduse alal. Hinnata teadmisi ja/või 
pädevust pärast väljaõpet.

❏

6.4.4
❏

Vastutavad laevapere liikmed ei 
suuda demonstreerida teadmisi 
kemikaalide nõuetekohaste käsitsi 
doseerimise protseduuride osas.

Koolitada vastutavaid töötajaid, nii et neil 
on vajalikud teadmised ja/või pädevus vee 
töötlemise programmi rakendamisel.

❏
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6.4.5
❏

Spaabasseinide veekvaliteedi 
näitajad ei ole aktsepteeritavas 
vahemikus. Vastuvõetavad väärtused 
on järgmised:
• • Vaba kloori ei tohi olla üle 

3 mg/l avalikes ja poolavalikes 
basseinides ega üle 5 mg/l 
kuumaveebasseinides.

• • Broomi ei tohi olla üle 4 mg/l 
avalikes ja poolavalikes 
basseinides ega üle 5 mg/l 
kuumaveebasseinides

• • pH vahemik peab olema 7,2-
7,8, kui kasutatakse kloori 
desinfi tseeriva ainena.

• • pH vahemik peab olema 7,2-
8,0 kui kasutatakse broomi 
desinfi tseeriva ainena, samuti 
ka muude mitteklooripõhiste 
puhastusprotsesside puhul.

• • Hägusus < 0,5 NHÜ.

Mikrobioloogilised väärtused ei 
ole aktsepteeritavas vahemikus 
(vt WHO Suunised reakreatsiooniliste 
veekeskkondade ohutuse 
tagamiseks, köide 2, Tabel 5.3 
Soovitatavad rutiinse proovivõtu 
sagedused ning tegevusjuhised 
mikrobioloogiliste näitjate 
testimiseks basseini opereerimisel).
Vastutavad töötajad ei suuda 
demonstreerida teadmisi ja/või 
pädevust määratud parameetrite 
ohutute piirväärtuste osas.

Sulgeda basseinid ja kontrollida pH mõõte-
seadmete kalibreeringut ja saadud pH-väär-
tust, seejärel kõrvaldada vead ja kontrollida 
uuesti pH-väärtust. Kui pH on ikka lubatud 
piirvahemikust väljas , siis tühjendada bas-
sein ja täita uuesti puhta veega pH-väärtuse 
7,2 saavutamiseks ning lisada siis sobivas 
koguses desinfi tseerivat ainet.

❏

Kontrollida, et doseerseadmed on nõuete-
kohaselt kalibreeritud ja töö korras (s.t si-
saldavad piisavalt desinfektsiooni vahendit, 
voolukiirus on sobiv ning torustikus ei ole 
õhukorke ega takistusi). 

❏

Koolitada vastutavaid laevapere liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised ja/või 
pädevus ohutute piirväärtuste seiramiseks. 
Hinnata teadmisi ja/või pädevust pärast 
väljaõpet.

❏

Võtta veest proovid mikrobioloogiliste 
näitajate analüüsimiseks. Analüüsida neid 
vähemalt heterotroofsete bakterite arvu, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Legionella spp suhtes.

❏

6.4.6
❏

Vastutavad laevapere liikmed 
ei suuda demonstreerida 
teadmisi ja/või pädevust seoses 
korrigeerivate tegevustega, mis on 
ettenähtud kokkulepitud nõuetele 
mittevastavates olukordades. 

Koolitada laevapere vastutavaid liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised ja/
või pädevus korrigeerivate tegevuste 
tegemiseks kokkulepitud nõuetele 
mittevastavates olukordades. Hinnata 
teadmisi ja/või pädevust pärast väljaõpet.

❏

6.4.7
❏

Vastutavad laevapere liikmed 
ei suuda demonstreerida, et on 
kontrollitud:
• vee puhtust süsteemis;
• liivafi ltrite tagasipesu;
• veetorustiku, ülevoolukanalite, 

restide ja basseinide ümbruse 
puhtust.

Koolitada laevapere vastutavaid liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised 
hooldusprotseduuride kohta.

❏

6.4.8
❏

Vastutavad laevapere liikmed 
ei suuda demonstreerida 
teadmisi biotsiidide määratud 
kontrolltasemete ning biotsiidi 
lisamise koguse kohta.

Koolitada laevapere vastutavaid liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised 
biotsiidide määratud kontrolltasemete 
ning biotsiidi lisamise koguse kohta.

❏

6.4.9
❏

Teostamata on mikrobioloogiliste 
indikaatororganismide määramine.

Teostada korrapäraselt mikrobioloogiliste 
indikaatormikroorganismide määramist. ❏

6.4.10
❏

Merevee läbivooluga basseine 
kasutatakse sadamas ilma sobiva 
veetöötluseta.

Sulgeda merevee läbivooluga basseinid 
kasutamiseks, kui laev on sadamas ja muu-
des veekogudes, kus võib esineda saastet.

❏
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6.4.11
❏

Basseini ümbrus, ülevoolukanalid, 
katmata torud, fi ltrid ja muud ujula 
või basseini detailid on nähtavalt 
määrdunud või rasvased.

Määrdunud komponendid viivitamata 
puhastada. ❏

Kehtestada basseinide korrapärase 
puhastamise kord ning järgida seda. ❏

6.4.12
❏

Vastutavad laevapere liikmed ei 
suuda demonstreerida teadmisi ja/
või pädevust basseinisüsteemide 
korrapärase puhastamise 
protseduuride osas.

Koolitada laevapere vastutavaid liikmeid, 
nii et neil on vajalikud teadmised 
basseinisüsteemide korrapärase 
puhastamise protseduuride kohta. Hinnata 
teadmisi ja/või pädevust pärast väljaõpet.

❏

6.4.13
❏

Saunas on pinnad määrdunud ja 
nõuetekohaselt hooldamata.

Haiguste (nt nahahaigused) leviku 
vältimiseks puhastada ja desinfi tseerida 
kõik pinnad, millega inimesed kokku 
puutuvad.

❏

6.4.14
❏

Vastutavad laevapere liikmed ei 
suuda demonstreerida, et basseini 
kasutajatele on kättesaadav info 
heade hügieenitavade kohta.

Näha basseini kasutajate jaoks ette 
info heade hügieenitavade kohta, nt 
graafi lised materjalid ja sildid kirjadega 
“Kasutage tualetti ja dušši” ja “Vältige pea 
vettekastmist spaa basseinides”.

❏

6.4.15
❏

Leidub tõendeid haiguse vektorite 
esinemise kohta.

Rakendada haiguse vektorite 
tõrjemeetmeid ja teostada desinfektsioon. ❏

6.5 Hädaolukorras rakendatavad protseduurid

6.5.1
❏

Määratlemata on fekaalse 
õnnetusjuhtumi puhul rakendatav 
protseduur ja/või vastutavad 
laevapere liikmed ei suuda 
demonstreerida teadmisi ja/
või pädevust hädaolukorras 
rakendatavate puhastamise ja 
desinfi tseerimise protseduuride osas.

Kehtestada hädaolukorras puhastamise 
ja desinfi tseerimise kord ja järgida seda. 
Koolitada vastutavaid töötajaid, nii et neil 
on vajalikud teadmised hädaolukorras 
puhastamise ja desinfi tseerimise 
protseduuride kohta. Hinnata teadmisi ja/
või pädevust pärast väljaõpet.

❏
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Valdkond 7.Valdkond 7. Tahked ja meditsiinilised jäätmed Tahked ja meditsiinilised jäätmed

Sissejuhatus
Laeva tüübist ja marsruudist sõltuvalt tekib pardal suur kogus jäätmeid. Need jäätmed saab 
eristada toidujäätmeteks, paberiks ja papiks, konservikarpideks, klaasiks, plastiks, õlisteks 
materjalideks ning potentsiaalselt nakkusohtlikeks meditsiinilisteks jäätmeteks.

Rahvusvahelise määratluse kohaselt kuuluvad jäätmete hulka igasugused toiduained, 
olmejäätmed ja käidujäätmed, välja arvatud värske kala ja kalaosad, mis tekivad laeva 
normaalkäidu käigus, nagu see on määratletud IMO rahvusvahelise laevade põhjustatava 
merereostuse vältimise konventsiooni lisas V (MARPOL 73/70).

Kuigi MARPOLi määruste eesmärgiks on keskkonnakaitse, võib laeva jäätmete ohtlik haldus 
ja kõrvaldamine põhjustada ka negatiivseid tagajärgi tervisele. MARPOLi lisa V kirjeldab 
üksikasjalikult jäätmete nõuetekohast pardal hoidmist, valikulist kogumist, säilitamist 
ja kõrvaldamist pardal, kaldal ja üle parda (kui see ei mõjuta rannaalasid). MARPOLi lisa V 
sisaldab meetmeid terviseohtude tekitamise vältimiseks.

Et aidata vältida merereostust ning individuaalsete ja rahva tervise riskide loomist, tuleb 
tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele ja soovitustele.

Käesoleva kontrollnimekirja soovitused järgivad füüsilist jäätmevoogu: teke— transport—
töötlemine—säilitamine—kõrvaldamine.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
IMO, 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise 
konventsioon (ingl k International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
1973), muudetuna selle kohta käiva (MARPOL 73/78) 1978. aasta protokolliga.
Lisa V: Laevade jäätmete põhjustatud merereostuse vältimine.

Jäätmete tüüp Väljaspool eripiirkondi Eripiirkondades

Plast, kaasa arvatud sünteetilised 
trossid, kalavõrgud ja kilekotid

Kõrvaldamine keelatud Kõrvaldamine keelatud

Ujuv pakke- ja vooderdusmaterjal Kõrvaldamine keelatud vähem kui 
25 meremiili kaugusel lähimast 
maismaast

Kõrvaldamine keelatud

Paber, kaltsud, klaas, metall, 
pudelid, sööginõud jms jäätmed

Kõrvaldamine keelatud vähem 
kui 12 miili kaugusel lähimast 
maismaast

Kõrvaldamine keelatud

Paber, kaltsud, klaas jne 
peenestatult või jahvatatulta

Kõrvaldamine keelatud vähem kui 3 
miili kaugusel lähimast maismaast

Kõrvaldamine keelatud

a Peab läbima sõela ava suurusega mitte üle 25 mm.
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Toidujäätmed peenestatult või 
jahvatatulta

Kõrvaldamine keelatud vähem kui 3 
miili kaugusel lähimast maismaast

Kõrvaldamine keelatud vähem 
kui 12 miili kaugusel lähimast 
maismaast

Toidujäätmed peenestamata või 
jahvatamata

Kõrvaldamine keelatud vähem 
kui 12 miili kaugusel lähimast 
maismaast

Kõrvaldamine keelatud vähem 
kui 12 miili kaugusel lähimast 
maismaast

Segajäätmed Varieerub komponentidest 
sõltuvaltb

Varieerub komponentidest 
sõltuvaltb

Codex Alimentarius’e komisjon (2003). CAC/RCP1-1969 (Rev 4-2003) Soovitavad rahvus-
vahelised tegevusjuhised – toiduhügieeni üldpõhimõtted (ingl k Recommended international 
code of practice—general principles of food hygiene); sisaldab ohu analüüsi ja kriitiliste 
kontrollpunktide ohje süsteemi (HACCP) ja suuniseid selle rakendamiseks.
WHO (2004). Värskeim revideeritud väljaanne: Suunised joogivee kvaliteedile (ingl k 
Guidelines for drinking-water quality) ja Suunised sanitaarmeetmete rakendamiseks laeval 
(ingl k Guide to ship sanitation) (kavand), 10/2004. Genf, WHO.
WHO (1999). Tervishoiujäätmete ohutu haldus (ingl k Safe management of wastes from 
health-care activities). Genf, WHO.
IMO (2000). Suunised sadamas piisavate jäätmete vastuvõturajatiste tagamiseks (ingl k 
Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities). London, IMO.
IMO resolutsioon MEPC.70(30): Suunised jäätmekavade koostamiseks (ingl k Guidelines for 
the development of garbage management plans). London, IMO.
IMO resolutsioon MEPC.76(40): Standardne spetsifi katsioon jäätmepõletusahjudele laevade 
pardal (ingl k Standard specifi cation for shipboard incinerators). London, IMO.
1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise IMO konventsioon (ingl k Convention 
on Facilitation of International Maritime Traffi  c 1965), muudetud kujul, 2006. aasta väljaanne. 
Lisa 5: Sertifi kaadid ja dokumendid, mis peavad laevadel pardal olema.

Põhiriskid
Toidujäätmed meelitavad ligi haiguste vektoreid, kaasa arvatud närilisi, kärbseid ja prussakaid. 
Kõik jäätmed võivad sisaldada füüsikalisi, ohtlikke mikrobioloogilisi või keemilisi mõjureid; 
näiteks teravad esemed nagu nõelad võivad sisaldada nakkusetekitajaid. Kahjulikud 
kemikaalid võivad olla jäätmetesse sadestunud ning seada ohtu jäätmeid käitleva personali.
Inimesed võivad puutuda otseselt kokku nii pardal kui sadamas jäätmetega, mida ei 
ole hallatud ohutult. Kokkupuude võib leida aset ka läbi ohutult kõrvaldamata haigusi 
põhjustavate organismide või kahjulike ainete keskkonna kaudu ülekandumise teel. Ent 
jäätmeid saab hallata ja kõrvaldada kahjulikku mõju vältival viisil. Jäätmekavaga tuleb 
rakendada jäätmete ohutut töötlemist, säilitamist ja ladestamist hõlbustavaid protseduure.

b Kui segamini on erinevate kõrvaldamis- või ladestamisnõuetega ained, siis on kohaldatavad rangemad 
kõrvaldamisnõuded.
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Dokumentide ülevaatus
Nõutud dokumendid on:
• jäätmekava igal 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laeval ning igal laeval, mis on • jäätmekava igal 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laeval ning igal laeval, mis on 

sertifi tseeritud võtma pardale 15 inimest või rohkem; see dokument peab sisaldama kogu sertifi tseeritud võtma pardale 15 inimest või rohkem; see dokument peab sisaldama kogu 
infot, mis on nõutud merekeskkonna kaitsekomitee (ingl k infot, mis on nõutud merekeskkonna kaitsekomitee (ingl k Marine Environment Protection Marine Environment Protection 
CommitteeCommittee) suunistega jäätmekavade koostamiseks (ingl k ) suunistega jäätmekavade koostamiseks (ingl k Guidelines for the development Guidelines for the development 
of garbage management plansof garbage management plans););

• jäätmeregister igal 400-tonnise või suurema kogumahutavusega laeval ning igal laeval, • jäätmeregister igal 400-tonnise või suurema kogumahutavusega laeval ning igal laeval, 
mis on sertifi tseeritud võtma pardale 15 inimest või rohkem; see dokument peab sisaldama mis on sertifi tseeritud võtma pardale 15 inimest või rohkem; see dokument peab sisaldama 
infot pardal tekkivate erinevate jäätmetüüpide koguste kohta ning infot ladestamis- ja infot pardal tekkivate erinevate jäätmetüüpide koguste kohta ning infot ladestamis- ja 
põletamisprotsesside kohta;põletamisprotsesside kohta;

• Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise • Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise 
käsiraamat (ingl k käsiraamat (ingl k International safety management manualInternational safety management manual););

• jäätmetöötlusseadmete (nt jäätmepõletusahi) hooldusjuhised;• jäätmetöötlusseadmete (nt jäätmepõletusahi) hooldusjuhised;
• reoveesüsteemi ehitusjoonised äravoolude kontrollimiseks jäätmete käitlemise aladel.• reoveesüsteemi ehitusjoonised äravoolude kontrollimiseks jäätmete käitlemise aladel.

Viited
International conventions
IMO, Maritime Labour Convention 2006.

Guidelines and standards
WHO (1999). Safe management of wastes from health-care activities. Geneva, WHO.
WHO (2011). Guide to ship sanitation. Geneva, WHO.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: leitud 
tõendusmaterjalid, proovivõtu-
tulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused
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7.1 Jäätmekäitlusraamat (laevajäätmete arvestuse raamat/ prügiraamat)
Nõutud kõikidel laevadel >400-tonnise kogumahutavusega või >15 isikuga pardal

7.1.1
❏

Jäätmekäitlusraamat ei ole 
kättesaadav või ei sisalda infot 
kõikide kõrvaldamis- ja põletus- 
toimingute kohta. Logimata ja/või 
allkirjastamata on kuupäev, kellaaeg, 
laeva asukoht, jäätmete kirjeldus 
ja hinnanguline põletatud või 
ladestatud kogus.

Jäätmekäitlusraamatud peavad olema 
kättesaadavad vähemalt 2 aastat.
Teatada Veeteede Ametit (Port State 
Control).

❏

Jäätmekäitlusraamat peab sisaldama 
värskeimat infot. Edastama puuduvad 
andmed Veeteede Ametile ja pädevale 
asutusele.

❏

7.2 Jäätmekava
Nõutud kõikidel laevadel >400-tonnise kogumahutavusega või >15 isikuga pardal

7.2.1
❏

Jäätmekava ei ole kättesaadav või 
ei kata kõiki jäätmete kogumise, 
säilitamise, töötlemise ja 
kõrvaldamise protseduure.

Koostada jäätmekava IMO suuniste 
kohaselt. ❏

Rakendada kõiki kavas sisalduvaid 
jäätmete kogumise, säilitamise,
töötlemise ja kõrvaldamise
protseduure.

❏

Määrata üks isik vastutavaks jäätmekava 
rakendamise eest. ❏

Jäätmekava tõlkida laevapere
töökeelde. ❏

7.3 Haldus

7.3.1
❏

Koolitusmaterjalide puudumine ja/
või tõendid teadmiste puudumise 
kohta jäätmetega seotud 
protseduuride ja ladestamismääruste 
osas.

Õpetada laevapere välja jäätmete 
kogumise, töötlemise, sortimise ja 
kõrvaldamisega seotud protseduuride ja 
määruste alal.

❏

Toetada laevaperet koolitusmaterjalidega 
jäätmete eraldamise, töötlemise, 
säilitamise ja ladestamise kohta.

❏

Panna üles graafi lised materjalid
inglise, prantsuse või hispaania keeles 
teavitamaks reisijaid ja laevaperet 
MARPOLi lisale V vastavatest 
kõrvaldamisnõuetest.

❏

7.4 Jäätmete tekkimise kohad

7.4.1
❏

Prügikastid toidujäätmete jaoks:
• puuduvad;
• on määrdunud;
• ei ole tihedalt kaetud;
• ei ole veekindlad;
• eritavad tugevat lõhna;
• meelitavad ligi närilisi ja muid 

kahjureid.

Toidujäätmete tekkekohtade hulka 
kuuluvad kambüüs, sahver ja 
restoranid.

Paigaldada veekindel, mitteimavast 
materjalist ja lihtsalt puhastatav 
jäätmekonteiner, mida saab
desinfi tseerida ja millel on tihedalt
istuv kate.

❏

Konteinereid küürida, pesta ja 
desinfi tseerida põhjalikult pärast igat 
tühjenduskorda.

❏

Teha kahjuritõrjet vastavas alas. ❏
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7.4.2
❏

Muud tüüpi jäätmete jaoks 
ettenähtud prügikastid:
• ei ole veekindlad;
• on imavast materjalist;
• on raskesti puhastatavad;
• ei ole varustatud tihedate 

katetega.

Varustada ala sobivate konteineritega. ❏

Määrata kindlaks piisav jäätmekonteineri 
hoiuala. ❏

7.4.3
❏

Olemasolevad konteinerid on:
• määrdunud;
• katki;
• meelitavad ligi närilisi või 

kahjureid;
• kohad, kus haiguste vektorid toitu-

vad või sigivad jäätmekonteinerite 
sees või neist väljaspool.

Määrdunud konteinerid puhastada, 
teostada nende desinsektsioon ja des-
infektsioon toidu käitlemise aladest eemal.

❏

Mõjutatud ala puhastada ning teostada 
selle desinsektsioon ja desinfektsioon. ❏

Katkised konteinerid asendada. ❏

7.4.4
❏

Jäätmekonteinerid ei ole tihedalt 
kaetud toimingute vahel (nt avatud 
konteinerid võivad olla vajalikud 
toidu käitlemise ajal).

Kui vähegi võimalik, siis katta 
jäätmekonteinerid toidu valmistamise 
ja serveerimise ruumides tehtavate 
toimingute ajaks.

❏

Varustada toidu käitlemise alad 
ilma käte abi kasutamata avatavate 
jäätmekonteineritega (nt jalaga vajutatava 
pedaaliga).

❏

7.4.5
❏

Kambüüsi jäätmete hulgast 
eraldatud rasva ei käidelda 
nõuetekohaselt.

Paigaldada rasvapüüdur kambüüsi heitvee 
äravoolude ja heitveesüsteemi vahele. ❏

Rasv koguda kokku ja kõrvaldada 
seadustega ettenähtud viisil (nt andes 
rasva üle volitatud sadama jäätmete 
vastuvõturajatisse, põletades rasva või 
ladestades selle üle parda avamerel).

❏

Puhastada rasvafi lter. ❏

7.4.6
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
nende leiukohtade esinemise kohta.

Desinfi tseerida leiukohad ja rakendada 
vektorite tõrjemeetmeid. ❏

7.5 Meditsiinilised jäätmed

7.5.1
❏

Meditsiiniliste jäätmete kogunemine 
tekkekohas (nt meditsiinilise abi 
osutamise ruumides).

Eemaldada nõuetekohaselt pakitud 
jäätmed tekkekohast sihtotstarbelisse 
turvalisse hoiukohta.

❏

Anda meditsiinilised jäätmed võimalikult 
kiiresti üle sobivasse maismaal asuvasse 
rajatisse.

❏

Lühendada hoiuaega nii palju, kui võimalik. ❏

Lisada meditsiiniliste jäätmete käitlemine 
jäätmekavasse. ❏

Potentsiaalselt nakkusohtlikke 
jäätmeid hoida kollastes kilekottides 
või konteinerites märgistusega 
“NAKKUSOHTLIK” ja rahvusvahelise nakkus-
ohtlike ainete (bioloogilise ohu) sümboliga.

❏
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7.5.2
❏

Meditsiinilisi jäätmeid ei kõrvaldata 
värvilistes ja märgistatud kilekottides 
või konteinerites või neid ei hoita 
eraldi. Ohtlikud tervishoiujäätmed 
ei ole eraldatud mitteohtlikest 
jäätmetest.

Meditsiinilise abi osutamise ruumidest 
pärit nakkusohutuid jäätmeid hoida 
mustades kilekottides.

❏

Meditsiinilisi jäätmeid hoida eraldi muudest 
jäätmetest sihtotstarbelises kohas. ❏

Tagada uute kogumiskottide ja 
konteinerite olemasolu. ❏

Dipanseris või meditsiinipunktis näha ette 
sobivad konteinerid või kotihoidjad. ❏

Panna igasse jäätmete kogumise punkti 
üles jäätmete eraldamise ja tuvastamise 
juhised.

❏

Eemaldada konteinerid ja kotid, kui need 
on kolme neljandiku ulatuses täis. ❏

Jäätmekotid sulgeda tihedalt (nt 
kaabliklambritega). ❏

7.5.3
❏

Vedelaid meditsiinilisi jäätmeid ei 
kõrvaldata reoveesüsteemi (mustvee 
ehk fekaalvee süsteemi); dispanseri 
või meditsiinipunkti äravoolud ei ole 
ühendatud mustvee süsteemiga.

Ühendada meditsiinilise abi osutamise 
ruumidest vedelate meditsiiniliste 
jäätmete torud, kaasa arvatud vannide, 
duššide ja kraanikausside äravoolud 
reoveesüsteemiga.

❏

7.5.4
❏

Teravad jäätmed (nt nõelad, terad) 
ei ole hoiul sobivates konteinerites; 
konteineris on ka muid jäätmeid 
peale teravate esemete; konteiner 
või konteinerid on täis.

Kõrvaldada teravad jäätmed sobivatesse 
plastkonteineritesse. ❏

Näha ette teravate jäätmete konteinerid, 
mis on valmistatud metallist või torke kind-
last plastist, varustatud katetega; konteine-
rid peavad olema jäigad ja mitte läbi laskvad. 
Konteinerid peavad olema kollased, tähis-
tatud sõnadega “TERAVAD ja TORKIVAD 
esemed” ja rahvusvahelise nakkus ohtlike 
ainete (bioloogilise ohu) sümboliga.

❏

Näha ette sobivad konteinerihoidjad, et 
vältida vigastusi laeva külgõõtsumisel. ❏

Kõrvaldada kõik kolme neljandiku ulatuses 
täis konteinerid märgistatud kollasesse 
nakkusohtlike meditsiiniliste jäätmete kotti, 
enne kui need eemaldatakse dispanserist.

❏

Teravate jäätmete konteinerisse mitte 
panna muid jäätmeid peale teravate 
jäätmete.

❏

7.5.5
❏

Ravimijäätmeid ei hoita või 
kõrveldata nõuetekohaselt.

Ravimijäätmeid (nt kõlblikkusaja ületanud 
arstimid) hoida ideaalis pruunides 
kilekottides. Ravimijäätmed viia maal 
asuvasse kõrvaldamisrajatisse.

❏

Keelata ravimijäätmete põletamine 
madalatel temperatuuridel või valamine 
reoveesüsteemi.

❏
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7.5.6
❏

Meditsiiniliste jäätmete ohutuks 
hoidmiseks ja/või töötlemiseks 
puudub määratud turvaline 
hoiukoht.

Määrata hoiukoht meditsiinilistele 
jäätmetele ning kindlustada see 
volitamata juurdepääsu eest.

❏

7.5.7
❏

Plasti või märgi materjale leitud 
põletamiseks ettevalmistatult.

Lubada põletada ainult paberil ja riidel 
põhinevaid materjale. ❏

7.5.8
❏

Potentsiaalselt nakkusohtlikke 
tervishoiujäätmeid käsitsevad 
laevapere liikmed ei ole 
vaktsineeritud B-hepatiidi vastu.

Vaktsineerida sellist tüüpi jäätmete 
käitlemise eest vastutavad laevapere 
liikmed B-hepatiidi vastu.

❏

7.5.9
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
reservuaaride esinemise kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.6 Ohtlikud keemilised jäätmed

7.6.1
❏

Määramata on sihtotstarbeline 
koht ohtlike keemiliste jäätmete 
hoidmiseks; ala on
kindlustamata volitamata 
juurdepääsu eest; ala on must, 
ebapiisavalt valgustatud või
ebapiisavalt ventileeritud.

Määrata kindlaks ohtlike jäätmete 
hoiukoht. ❏

Parandada valgustust hoiualas. ❏

Parandada ventilatsiooni hoiualas. ❏

Puhastada hoiukoht. ❏

Hoiuala kindlustada volitamata 
juurdepääsu eest. ❏

Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoida 
erinevaid kemikaale eraldi. ❏

7.6.2
❏

Erineva kompositsiooniga ohtlikud 
keemilised jäätmed akumuleeruvad 
või neid ei hoita eraldi.

Viia jäätmed ohtlike jäätmete haldusega 
tegelema volitatud organisatsiooni või 
asutusse.

❏

Hankida infot sobivate jäätmete 
vastuvõtu rajatiste kohta sadamates, 
et viia miinimumini ohtlike jäätmete 
akumuleerumine.

❏

7.6.3
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
reservuaaride esinemise kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.7 Transport

7.7.1
❏

Jäätmeliftide ja -šahtide või jäätmete 
muude transpordisüsteemide 
sisemus:
• ei ole nõuetekohase 

konstruktsiooniga;
• annab märku mustuse või rasva 

akumuleerumisest;
• eritavad tugevat lõhna;
• on kahjustunud või 

korrodeerunud.

Jäätmete transpordivahendid puhastada 
ja desinfi tseerida. ❏ 

Paigaldada eemaldatav, puhastatav, 
mitteimavast materjalist ja 
mittekorrodeeruv kate koos sobiva 
vähemalt 10 mm ümarnurgaga piki kõiki 
külgi liftide põhjal.

❏

Parandada konstruktsiooni, nii et 
jäätmete transpordisüsteeme oleks lihtne 
puhastada ja desinfi tseerida.

❏

Asendada jäätmeliftide ja -šahtide 
sisemised osad roostevaba terasega. ❏
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Prügišahtid varustada automaatse 
puhastamise süsteemidega. ❏

Kõiki šahte ja lifte korrapäraselt puhastada 
ja desinfi tseerida. ❏

7.7.2
❏

Liftišahti põhjas puudub äravool; 
äravool on reoveesüsteemiga 
ühendamata; või liftišahti põhi on 
must.

Liftišahtide põhja paigaldada äravoolud. ❏

Äravoolud ühendada reoveesüsteemiga. ❏

Liftišahti põhi puhastada ja desinfi tseerida. ❏

7.7.3
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
nende leiukohtade esinemise kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.8 Jäätmete töötlemine

7.8.1
❏

Sortimislauad ei ole valmistatud 
mitteläbilaskvast, mitteimavast 
materjalist (eelistavalt roostevabast 
terasest), neil ei ole ümarnurki ja 
-servi, või need on katki või mustad.

Sortimislauad puhastada ja desinfi tseerida 
hoolikalt pärast igat kasutuskorda. ❏

Paigaldada sobivast materjalist (eelistavalt 
roostevabast terasest) ümarnurkade ja 
-servadega sortimislauad. Deki koomingi 
olemasolul peaks see olema vähemalt 8 cm 
kõrge ja ümar. Laudadel peaksid olema 
reoveesüsteemiga ühendatud äravoolud.

❏

7.8.2
❏

Jäätmete töötlemise ruum ei vasta 
samadele kriteeriumitele nagu 
jäätmete hoiuruumid.

Jäätmete töötlemise ruumid varustada 
samade seadmetega, millega on 
varustatud jäätmete hoiuruumid, 
kaasa arvatud ventilatsioon, valgustus, 
joogiveevoolik ja äravoolud.

❏

7.8.3
❏

Jäätmete töötlemise alade lähedal 
puuduvad kätepesuvõimalused. 
Kätepesujaamad ei ole 
nõuetekohaselt varustatud.

Näha ette kätepesuvõimalus jooksva 
kuuma ja külma joogiveega. ❏

Kätepesukoht varustada ühekordselt 
kasutatavate rätikute, vedelseebi, käte 
desinfi tseerimise vedeliku, prügikasti ja 
sildiga “Pese ja desinfi tseeri käsi”.

❏

Paigaldada voolikuühendus ja piisavalt 
äravoolusid vee kogunemise vältimiseks. ❏

7.8.4
❏

Puuduvad isikukaitsevahendid; 
isikukaitsevahendid ei ole töökorras; 
ja/või laevapere liikmetel puudub 
pädevus isikukaitsevahendite 
kasutamisel.

Varustada jäätmekäitluse eest vastutav 
personal kaitseprillide või näokaitsme, 
näomaski, kummikinnaste, töökinnaste, 
kaitsesaabaste või -kingade ja 
kaitseülikonnaga. Koolitada personali.

❏

7.8.5
❏

Üle parda kõrvaldamiseks kogutud 
peenestatud jäätmete tükid on liiga 
suured.

Peenestada jäätmeid edasi, kuni need 
mahuvad enne kõrvaldamist läbi 25 mm 
ava suurusega sõela.

❏

7.8.6
❏

Purustid ja/või pressid on määrdunud, 
eritavad tugevat lõhna või meelitavad 
ligi närilisi ja muid kahjureid.

Puhastada ja desinfi tseerida jäätmete 
töötlemise ruumid ja vahendid ning 
teostada nende deratisatsioon.

❏

7.8.7
❏

Jäätmekonteinerite puhastamise 
koht soodustab ristsaastumist ja/
või on kehvas sanitaarhügieenilises 
seisundis.

Määrata kindel koht jäätmekonteinerite pu-
hastamiseks kaugel eemal toidu käitle mise 
kohtadest (nt nõuetekohaselt varustatud ja 
hooldatud jäätmete hoiuruumis).

❏
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7.8.8
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
nende leiukohtade esinemise kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.9 Hoiustamine

7.9.1
❏

Hoiukoht ei vasta järgmistele 
nõuetele:
• piisav suurus;
• kaitstud päikese eest;
• ligipääsematu loomadele, 

putukatele ja lindudele;
• lihtne puhastada ja 

desinfi tseerida;
• vastupidavast, mitteimavast 

materjalist tugev põrand;
• äravool reoveesüsteemi;
• veevarustus puhastamiseks;
• veevoolik puhastamiseks;
• lihtsalt juurdepääsetav 

vastutavale personalile;
• kindlustatud volitamata 

juurdepääsu eest;
• nõuetekohane valgustus (220 

luksi) ja ventilatsioon;
• ei asu värske toidu ladude ega 

toidu valmistamise alade lähedal.

Tagada, et jäätmeruumid on 
piisavalt suured töötlemata jäätmete 
mahutamiseks pikima perioodi jooksul, 
mis võib esineda jäätmete mahalaadimise 
kordade vahel.

❏

Koostada puhastamisgraafi k korrapäraseks 
puhastamiseks ja desinfi tseerimiseks. ❏

Paigaldada päikesekaitse või muuta 
hoiuala asukohta vältimaks päikesest ja 
muudest allikatest pärit soojust.

❏

Kaitsta hoiuruumi loomade ja putukate 
sissetungimise eest. ❏

Tekil hoitavad konteinerid sulgeda 
tihedalt. ❏

Paigaldada äravool ning ühendada see 
reoveesüsteemiga. ❏

Näha ette jooksev vesi ja voolik 
puhastamiseks. ❏

Jäätmeruum ja konteinerid kindlustada 
volitamata juurdepääsu eest. ❏

Parandada ventilatsiooni ja valgustust. ❏

Tagada jäätmeala asumine kaugel toidu 
käitlemise aladest. ❏

7.9.2
❏

Jäätmete hoidmise alade lähedal 
puuduvad kätepesuvõimalused. 
Kätepesujaamad ei ole 
nõuetekohaselt varustatud.

Näha ette kätepesuvõimalused jooksva 
kuuma ja külma joogiveega. ❏

Varustada kätepesukohad ühekordselt 
kasutatavate rätikute, vedelseebi,
käte desinfi tseerimise vedeliku,
prügikasti ja sildiga kirjaga “Pese ja 
desinfi tseeri käsi”.

❏

Paigaldada voolikuühendus ja piisavalt 
äravoolusid, et vältida vee kogunemist. ❏

7.9.3
❏

Puudub lukustatav kapp 
puhastusmaterjalidele; katkised või 
määrdunud seadmed.

Näha ette lukustatav hoiukapp 
puhastusvahendite jaoks toidust eemal. ❏

Näha ette nõuetekohased 
puhastusseadmed ja -vahendid. ❏

7.9.3
❏

Puudub lukustatav kapp 
puhastusmaterjalidele; katkised või 
määrdunud seadmed.

Näha ette lukustatav hoiukapp 
puhastusvahendite jaoks toidust eemal. ❏

Näha ette nõuetekohased 
puhastusseadmed ja -vahendid. ❏
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7.9.4
❏

Puuduvad piisavad 
puhastusvahendid, 
isikukaitsevahendid ja jäätmekotid 
või -konteinerid hoiuala lähedal.

Tagada piisav puhastusvahendite varu. ❏

Näha ette isikukaitsevahendid, kaasa 
arvatud kaitseprillid või näokaitse, 
kummist töökindad, näomask, 
kaitsekingad või -saapad ja kaitseülikond.

❏

Tagada sobivad jäätmekotid ja või 
-konteinerid hoiuala lähedal. ❏

7.9.5
❏

Jäätmekonteinerite varu on 
ebapiisav. Ei toimu eraldamist 
jäätmete tüüpide järgi või ei ole 
piisavas koguses sobivaid mahuteid.

Näha ette piisava mahutavusega 
konteinerid paberi, plasti, konservikarpide, 
toidujäätmete ja kuivjäätmete jaoks.

❏

Märgistada jäätmekonteinerid vastavalt 
nende sisule. ❏

Erinevat tüüpi jäätmeid hoida eraldi. ❏

Kuivi ja toidujäätmeid hoida tihedalt 
kaetud konteinerites, mis on kaitstud 
ilmastikumõjude eest ning näriliste ja 
muude kahjurite sissepääsu eest.

❏

7.9.6
❏

Konteinerid on määrdunud või 
meelitavad ligi haiguste vektoreid.

Teostada vajadusel konteinerite 
põhjalik puhastamine, desinfektsioon 
ja desinsektsioon pärast igat 
tühjendamiskorda.

❏

7.9.7
❏

Märgade jäätmete jaoks puudub 
jahutatud koht, kus vaja.

Näha ette suletud jahutatud koht märgade 
jäätmete hoidmiseks; see koht peab 
vastama samadele kriteeriumitele, mis 
kehtivad toidu külmsäilitamisel.

❏

7.9.8
❏

Jäätmeruum on jäätmeid täis.

Viia jäätmed vastavasse vastuvõturajatisse 
sadamas. ❏

Koguda infot sobivate jäätmete vastuvõtu-
rajatiste kohta järgmistes sadamates. ❏

7.9.9
❏

Leidub vektoreid või nende 
leiukohti.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.10 Jäätmepõletusahi

7.10.1
❏

Merre ladestatakse tuhka, plasti või 
muid aineid, mis võivad sisaldada 
raskmetalle või muid mürgiseid 
aineid.

Koolitada laevaperet jäätmepõletusahju 
tuha nõuetekohase kõrvaldamise osas. ❏

Teavitada pädevat asutust MARPOLi 
nõuete rikkumistest. ❏

7.10.2
❏

Tõendid põlemiskambrist gaaside ja/
või osakeste lekkimise kohta.

Kontrollida jäätmepõletusahju 
väljalaskesüsteemi ja gaasipidavust. ❏

7.10.3
❏

Jäätmepõletusahjul puudub 
silma paistev silt hoiatusega uste 
volitamata avamise eest talitluse ajal 
ja jäätmepõletusahju jäätmetega 
ületäitmise eest.

Paigaldada sobiv silt kirjaga “Mitte avada 
talitluse ajal!” ja “Jäätmepõletusahju mitte 
üle koormata”.

❏

7.10.4
❏

Jäätmepõletusahi on täis tuhka või 
räbu.

Puhastada põlemiskamber ning viia tuhk 
või räbu sadamas vastuvõturajatisse. ❏
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7.10.5
❏

Jäätmepõletusahju ruum on must 
või jäätmed akumuleeruvad.

Puhastada jäätmepõletusahju ruum. ❏

Hoida jäätmeid sobivas hoiuruumis. ❏

7.10.6
❏

Leidub vektoreid või nende 
leiukohti.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
deratisatsioon ja desinsektsioon. ❏

7.11 Jäätmete ladestamine

7.11.1
❏

Jäätmeid on ladestatud üle 
parda eripiirkonnas või esinevad 
muud tõendid jäätmete keelatud 
ladestamise kohta vette.

Teavitada pädevat asutust (nt sadamariigi 
kontrolli). ❏

Jäätmeid hoida pardal. ❏

7.11.2
❏

Kapten või laevapere ei tunne pardal 
jäätmehalduse protseduure.

Panna üles sildid inglise, prantsuse või 
hispaania keeles reisijate ja laevapere 
teavitamiseks jäätmete kõrvaldamise 
nõuetest vastavalt MARPOLi lisale V.

❏
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Valdkond 8.Valdkond 8. Masinaruum Masinaruum

Sissejuhatus
Masinaruumis ja selle lähedal asuvates ruumides võib esineda ohtlikke mikrobioloogilisi, 
keemilisi ja füüsikalisi mõjureid. Nakkusetekitajad ja kahjulikud kemikaalid võivad kanduda 
masinaruumist üle jäätmete hulka läbi ühenduste mustvee- ehk WC-vee süsteemiga (nagu 
sõnastikus määratletud), hallvee- ehk majapidamisheitvee süsteemiga (nagu sõnastikus 
määratletud), ballastveega, heitveega õli-vee eraldajatest, jahutusveega, katla ja aurukatla 
läbipuhkega, tööstusreoveega ja muude ohtlike jäätmetega.

Inimesed võivad puutuda nendega kokku otse läbi pardalolevate jäätmete ja ruumide/
seadmete, mida ei majandata ohutult. Kokkupuude võib esineda ka haigusi põhjustavate 
organismide või kahjulike ainete keskkonna kaudu ülekandumise teel ebaturvalise 
keskkonnajuhtimissüsteemi, süsteemide avarii või rikke ning laevapere väljaõppe 
puudulikkuse tõttu.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
IMO, Suunised masinaruumi planeeringu, tehnilise lahenduse ja paigutuse kohta 
(ingl k Guidelines for engine room layout, design and arrangement) (MSC 68/Circ 834)
1. Peatükk 6.3, Ergonoomika:
6.3.7. Masinate ja tööalade planeering, tehniline lahendus ja paigutus masinaruumides peab 
olema selline, et masinaruumi saab mugavalt puhastada.
6.3.9. Kulumaterjalide varu (nagu lambid, taskulambid, patareid ja akud, kuulmiskaitsmed, 
kaitseprillid, ühekordselt kasutatavad tööriided, kindad, kaltsud, anumad, logiraamatud, 
pastakad ja pliiatsid) tuleb hoida masinaruumis, et masinaruumis töötav personal saaks neid 
kasutada.

2. Peatükk 6.4, Riskide miinimumini viimine planeeringu ja tehnilise lahenduse kaudu:
6.4.6. Masinaruumid peavad olema varustatud vahenditega õli, paberi, kaltsude ja muude 
jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks ning puhastusvahenditega, et viia miinimumini 
tule- ja kehavigastuste oht.

IMO, 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise 
konventsioon (ingl k International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

1973), muudetuna selle kohta käiva (MARPOL) 1978. aasta protokolliga
Lisa VI sätestab lämmastikoksiidide (NOx) heitmete piirväärtused diiselmootoritest. 
1997. aasta protokolli lisa muudatused 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava 
merereostuse vältimise konventsiooni muutmiseks, nagu seda on muudetud selle kohta 
käiva 1978. aasta protokolliga (revideeritud MARPOLi lisa VI): Kokku lepiti ka laevamootorite 
lämmastikoksiidide (NOx) heitmete järkjärgulise vähendamise osas, kusjuures kõige 
rangemad ohjepiirid kehtestati niinimetatud “Taseme III” mootoritele, s.t mootoritele, mis 
on paigaldatud laevadele, mis on ehitatud alates 1. jaanuarist 2016, mida ekspluateeritakse 
heidete kontrolli alades.
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ILO konventsioon nr 133 laevaperede majutuse kohta 1970 (ingl k ILO Convention No. 

133 on Accommodation of Crews 1970)
1. Artikkel 9: 1600-tonnised ja suuremad laevad on varustatud järgmiselt:
(b) WC ja kraanikauss kuuma ja külma jooksva mageveega kergesti juurdepääsetavad 
masinaruumist, kui need ei asu masinaruumi juhtimiskeskuse lähedal.

2. 1600-tonnistel ja suurematel laevadel peale laevade, milles on kõikide masinaruumi 
töötajate jaoks olemas privaatsed magamisruumid ja privaatsed või poolprivaatsed 
vannitoad, nähakse ette riiete vahetamise ruumid, mis:
(a) asuvad masinaruumist väljas, ent on sellest lihtsalt juurdepääsetavad; ja
(b) on varustatud individuaalsete lukustatavate riidekappidega nagu ka vannide ja/või 
duššide ja kraanikausiga jooksva kuuma ja külma mageveega.

Põhiriskid
Põhiriskide hulka kuuluvad saastumine vektoritega ning masinaruumi keskkonna nähtuste 
mõju laevapere liikmete töötervishoiule, kaasa arvatud:
• välispidine kokkupuude õliga ning halvasti ventileeritud ja paigutatud seadmestiku • välispidine kokkupuude õliga ning halvasti ventileeritud ja paigutatud seadmestiku 

põhjustatud õliauru ja -udu sissehingamine;põhjustatud õliauru ja -udu sissehingamine;
• ebapiisavate jahutusseadmetega kinniste juhtruumide kõrge temperatuur;• ebapiisavate jahutusseadmetega kinniste juhtruumide kõrge temperatuur;
• ebapiisav valgustus.• ebapiisav valgustus.

Dokumentide ülevaatus
Puuduvad.

Viited
International conventions
IMO (1978). Guidelines for engine room layout, design and arrangement (MSC 68/Circ 834). 
London, IMO. Chapter 6.3, Ergonomics; Chapter 6.4, Minimizing risk through layout and 
design. IMO, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as 
modifi ed by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), Annex VI.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

8.1 Konstruktsioon

8.1.1
❏

Konstruktsioon ei soodusta 
puhastamist.

Masinad ja tööalad projekteerida ja 
paigutada nii, et masinaruumi saab 
mugavalt puhastada.

❏

8.2 Haldus

8.2.1
❏

Leidub tõendeid vektorite esinemise 
kohta.

Rakendada vektorite tõrjemeetmeid ning 
kõrvaldada vektorite leiukohad. ❏

8.2.2
❏

Torustikud ulatuvad ülatekilt otse 
masinaruumi ilma kaitseta vektorite 
eest.

Muuta vektorikindlaks enam kui üht 
ruumi teenindavate kuuma ja külma õhu 
süsteemide sisendid ja väljundid.

❏

8.3 Seadmed ja ruumid
Kõik 1600-tonnised või suuremad laevad

8.3.1
❏

Kätepesujaam ei ole lihtsalt 
juurdepääsetav.

Paigaldada kraanikauss kuuma ja külma 
joogiveega masinate juurest lihtsalt 
juurdepääsetavasse kohta.

❏

8.3.2
❏

Puudub pesemisruum ja riiete 
vahetamise ruum masinaruumi 
töötajatele.

Näha ette ruumid riiete vahetamiseks, mis:
• asuvad küll masinaruumist väljas, ent 

on lihtsalt juurdepääsetavad;
• on varustatud individuaalsete 

lukustatavate riidekappidega nagu ka 
duššide või vannide ja kraanikaussidega 
kuuma ja külma jooksva joogiveega.

❏

8.4 Ventilatsioon

8.4.1
❏

Ventilatsiooniseadmed ei ole 
töökorras.

Remontida või asendada 
ventilatsiooniseadmed. ❏
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Valdkond 9.Valdkond 9. Joogivesi Joogivesi

Sissejuhatus
Puhas joogivesi on tervise seisukohast hädavajalik, mistõttu on peaaegu igal riigil maailmas 
määrused oma rahvastikule puhta joogivee tagamiseks. Riigid, mis ei ole kehtestanud 
joogivee suhtes omaenda kohaldatavaid määrusi, viitavad tihti WHO joogivee kvaliteedi 
suunistele (ingl k Guidelines for drinking-water quality (GDWQ), köide 1, 3. trükk, Geneva: 
WHO, 2004

Laevadel võib olla kaks või kolm erinevat veesüsteemi: joogivesi, tehniline vesi muude 
töö protseduuride jaoks ja tulekustutusvesi. Kui see on teostatav, siis tuleb paigaldada 
ainult üks veesüsteem joogivee olemasolu tagamiseks joomise, isiklike hügieenivajaduste 
rahuldamise, toiduvalmistamise, nõudepesu ning haiglas ja pesumajas kasutamise tarvis. 
Kui laeval kasutatakse tehnilist vett, siis tuleb seda laadida ja jaotada täiesti eraldi torustiku 
kaudu, mis peab olema varustatud värvikoodiga vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele 
standarditele.

Joogivee mõiste
Mõistet “joogivesi” kasutatakse inimestele tarbimiseks sobiva vee kirjeldamiseks. 
See hõlmab mitte ainult joomiseks või toiduvalmistamiseks ettenähtud vett, vaid ka 
hamba pesuks, duši all käimiseks, kätepesuks, riietepesuks jne ettenähtud vett. Isegi 
suurtel kaasaegsetel kaubalaevadel saavad mageveega dušid ja kraanikausid vee otse 
veemagestamisseadmetest, mistõttu ei vasta see joogivee kvaliteedi suhtes kehtivatele 
nõuetele. Töötlemata “magevees” võib peituda ka mitmeid terviseriske tarbijale ja rahva 
tervisele. Seetõttu ei tohi “mageveesüsteemidega” varustatud laevadel kasutada joogiveena 
sobimatut vett inimeste poolt tarbimiseks.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
ILO, 1970. aasta laevaperede majutuse (täiendavad sätted) konventsioon (nr 133) 
(ingl k Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention 1970)
ILO konventsiooni nr 133 on ratifi tseerinud paljud liikmesriigid. See määratleb minimaalsed 
standardid laevapere majutusele kommertslaevadel kogumahutavusega üle 1000 
tonni. See konventsioon sedastab, et pardal olevtele inimestele peab olema vajavad 
püsivat juurdepääsu külmale joogiveele. Lisaks peavad dušid või vannid ja kraanikausid 
olema varustatud jooksva kuuma ja külma “mageveega”. Selle mõiste defi nitsioon on 
problemaatiline, nagu eespool kirjeldatud.

ILO konventsioon nr 133 sisaldub ILO 2006. aasta meretöönormide konventsioonis, mis 
määratleb samad nõuded, ent mille ratifi tseerimine on veel pooleli.

WHO, Joogivee kvaliteedi suunised (ingl k Guidelines for drinking-water quality)
See dokument annab infot joogivee kvaliteedi mikrobioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste 
aspektide kohta ning seda kasutatakse tihti viitematerjalina erinevates siseriiklikes joogivee 
kohta kehtivates õigusaktides.
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Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ingl k International Organization of Standardi-

zation ehk ISO)
ISO on avaldanud mitu tähtsat rahvusvahelist standardit, mis kirjeldavad ohutu joogivee 
rajatiste tehnilisi aspekte.

Põhiriskid
Sobimatult käitletud vesi on laevadel väljakujunenud nakkushaiguste ülekandumise tee. 
Pealegi võib vesi olla sellise haiguse esmasjuhtumite allikaks, mis levivad seejärel muid 
teid pidi. Enamik vee kaudu levivaid haiguspuhanguid on seotud inimeste või loomade 
väljaheidetest pärinevate nakkusetekitajatega reostunud vee sissevõtmisega. Saastumist 
seostatakse riknenud punkerdatud vee, joogivee ja tehnilise vee vaheliste ristühenduste, 
sobimatute laadimistoimingute, joogivee mahutite halva kavandamise ja ehitusega 
ning ebapiisava desinfektsiooniga. Laevadel on tihti piiratud koguses ruumi, mistõttu on 
tõenäoline, et joogivee süsteemid paiknevad füüsiliselt lähedal liigsele kuumusele või 
ohtlikele ainetele nagu reovee- või jäätmevoogudele. Ristsaastumise vältimine on üks 
peamisi väljakutseid laevadel vee ohutuna hoidmisel.

Punkerdamine on kõrge riskiga toiming. Ohtlik käitlemine ja sobimatute töövahendite (nt 
tulekustutusvoolikute) kasutamine võib põhjustada saastumist. Ohtlikku vett võidakse võtta 
pardale kaldalt ning kui laeval puuduvad kaitsesüsteemid, siis võib selline vesi saastada laeva 
joogivee. Võimalik on ka kaldal asuva varustussüsteemi saastamine, kui kaldapealse rajatise 
ja laeva vahele ei ole paigaldatud tagasivoolu takistavaid seadmeid. On oluline teada riskide 
esinemise kohti ning rakendada häid käitlemistavasid seoses joogivee voolikute ja kogu 
punkerdamisprotseduuriga.

GDWQ määratleb joogivee soovitavad minimaalsed kvaliteedikriteeriumid. Allpool on 
loetletud mõned kõige tavalisemad kriteeriumid. Paksus kirjas esiletõstetud parameetreid 
saab kasutada kohapealsete näitajatena laeval vee ohutuse seiramiseks.

Välimus ja värv
Joogivee välimus ja maitse peab olema tarbijale vastuvõetav. Veel ei tohiks olla tuvastatavat 
lõhna. Ideaalis ei tohiks joogiveel olla nähtavat värvi.

pH-väärtus
Efektiivseks klooriga desinfi tseerimiseks peab pH-väärtus olema alla 8,0. Optimaalne pH-
väärtus sõltub veest ja joogivee jaotussüsteemis kasutatud materjalidest, ent see jääb 
tavaliselt vahemikku 6,5 kuni 8,0 ja võib olla kuni 9,5. pH-väärtus on oluline näitaja vee 
töötlemise tõhususe ning joogivee jaotussüsteemi torustiku korrodeeriva potentsiaali 
kontrollimisel.

Temperatuur
Vee temperatuur peab alati olema kas alla 25°C või üle 50°C. Temperatuuridel 25-50°C esineb 
bakterite kasvu (eriti Legionella spp) kõrge risk ning tuleb kontrollida vee ohutust 
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Elektrijuhtivus
GDWQ ei arutleta elektrijuhtivuse üle. See on tähtis parameeter magestatud vee 
remineraliseerimise protsessi tõhususe hindamisel. Tüüpilised väärtused (μS/cm) 
magestatud vee puhul on väga madalad. Destillaadi saastumine või merevesi on lihtsalt 
tuvastatavad, kuna mereveel on kõrge elektrijuhtivus (nt 50 000 μS/cm).

Kloor
Vaba kloori ja kogu kloori tuleb mõõta desinfi tseeriva töötluse eel või pärast seda või 
sagedamini vastavalt vajadusele. Efektiivne desinfektsioon peab andma tarbimispunktis 
vaba kloori (Cl) kontsentratsiooni vahemikus 0,5 mg/l kuni 1,0 mg/l. Arvestada tuleb 
kloorimistasemete suhtes kohaldatavate erinevate siseriiklike standarditega, kuna need 
võivad varieeruda. Näiteks Ameerika Ühendriikide laevade sanitaarprogramm sätestab 
tarbitavas vees kaugeimas punktis vaba kloori aktsepteeritava minimaalse tasemena 
0,2 mg/l. Euroopas on maksimaalseks lubatud kontsentratsiooniks umbes 0,6 mg/l.

Plii
Plii kontsentratsioon ei tohiks olla üle 10 μg/l. Pliitorude, -liitmike või -joodise kasutamine 
võib põhjustada joogivee kõrgenenud pliisisaldust, mis avaldab ebasoodsat neuroloogilist 
toimet. See kehtib eeskätt agressiivse või happelise veega süsteemide puhul. Kui see on 
teostatav, siis tuleb pliitorud asendada.

Kaadmium
Kaadmiumi kontsentratsioon ei tohiks olla üle 3 μg/l.

Raud
Rauasisaldus ei tohiks olla üle 200 μg/l. Tasemel üle 300 μg/l määrib raud pesu ja kahjustab 
torustiku püsiseadmeid. Raua kontsentratsioonidel alla 300 μg/l puudub tavaliselt märgatav 
maitse, ent vee hägusus ja värv võivad muutuda.

Vask
Vase kontsentratsioon ei tohi olla üle 2000 μg/l. Kontsentratsioonides üle 1000 μg/l võib 
vask määrida pesu ning kontsentratsioonidel üle 5000 μg/l võib vask anda veele oranži 
varjundi ja kibeda maitse. Torustiku korrosioon on vee vasega saastumise tüüpiline põhjus.

Nikkel
Vesi võib nikliga saastuda nikli leostumisel uutest nikeldatud-kroomitud kraanidest. 
Madalaid kontsentratsioone võivad tekitada ka roostevabast terasest torud ja liitmikud. 
Nikli leostumine väheneb aja jooksul. Vee pH-väärtuse suurendamine muude materjalide 
korrosioonitõrjeks peab aitama vähendada nikli leostumist. Nikli kontsentratsioon ei tohiks 
olla üle 20 μg/l.

Tsink
Messingi peamiseks korrosiooniprobleemiks on tsingitustumine, mis on tsingi valikuline 
lahustumine alfa-beetamessingist, jättes järele vase madala mehaanilise tugevusega 
poorse massina. Tsink (nagu tsinksulfaat) annab kontsentratsioonis umbes 4000 μg/l veele 
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soovimatu räige maitse. Kontsentratsioonides üle 3000-5000 μg/l tsinki sisaldav vesi võib olla 
küütlev ning keetmisel võib sellele tekkida rasvane kile. GDWQ ei määratle tervisepõhiseid 
suunisväärtusi, ent kontsentratsioonid üle 3000 μg/l ei pruugi olla tarbijatele vastuvõetavad.

Karedus
Kaltsiumkarbonaadi (CaCO3) kontsentratsioonina mõõdetud karedus peab jääma 
vahemikku 100 mg/l (1 mmol/l) kuni 200 mg/l (2 mmol/l) vastavalt korrosiooni ja katlakivi 
tekke vältimiseks.

Hägusus
Mediaanhägusus peab ideaalis olema alla 0,1 nefelomeetrilise hägususe ühiku ((ingl k 
nephelometric turbidity unit ehk NTU) efektiivse desinfektsiooni korral. Joogivee tüüpilised 
väärtused jäävad vahemikku 0,05 NTU kuni 0,5 NTU. Hägususega alla 5 NTU vesi on tavaliselt 
vastuvõetav kõikidele tarbijatele. Suuremat hägusust võib põhjustada veejaotussüsteemis 
torude pindadele ladestunud ainese vabanemine.

Mikroorganismid

Coli-laadsete bakterite üldarv
Coli-laadsed bakterid on suur bakterite rühm ning nende hulka kuuluvad ka vees 
ellujäävad ja paljunevad bakterid. Seetõttu ei ole nad kasulikud konkreetsete fekaalsete 
nakkusetekitajate näitajana, ent neid saab kasutada töötlemise efektiivsuse indikaatorina 
ning jaotussüsteemide puhtuse ja terviklikkuse hindamiseks ning biokelme esinemise 
võimalikkuse hindamiseks. Suunisväärtus on null (0) coli-laadset bakterit 100 ml vees.

Escherichia coli

E. coli on coli-laadsete bakterite hulka kuuluv üks liik. ning seda peetakse kõige sobivamaks 
fekaalse reostuse seire näitajaks, kaasa arvatud joogivee kvaliteedi järelevalve puhul . 
Suunisväärtus on null (0) E. coli’t 100 ml vees.

Soole enterokokid
Soole enterokokkide rühma saab kasutada fekaalse reostusenäitajana. Nende enamik liike 
ei paljune veekeskkondades. Selle rühma tähtsate eeliste hulka kuulub asjaolu, et nad 
kalduvad säilitama eluvõimelisuse veekeskkondades kauem kui E. coli või termotolerantsed 
coli-laadsed bakterid, ning nad on vastupidavamad kuivamise ja kloorimise suhtes. 
Suunisväärtus on null (0) 100 ml vee kohta.

Clostridium perfringens

Enamik neist bakteritest on fekaalse päritoluga ning moodustavad spoore, mis on erakordselt 
vastupidavad ebasoodsatele tingimustele veekeskkondades, kaasa arvatud äärmuslikud 
ultraviolettkiirgused, temperatuurid ja pH-väärtused, ning desinfektsiooni protsessidele 
nagu kloorimine. Sarnaselt E. coli’le ei paljune C. perfringens enamikus veekeskkondades 
ning on äärmiselt spetsiifi line fekaalse reostuse indikaator. C. perfringens’it ei tohi joogivees 
sisalduda.
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Heterotroofsete bakterite arv
Heterotroofsete bakterite arvud (ingl k heterotrophic plate counts ehk HPCd) tuvastavad 
laia spektrit heterotroofseid mikroorganisme (kaasa arvatud baktereid ja seeni). See katse 
põhineb organismide võimel kasvada ilma inhibeerivate või selektiivsete mõjuriteta 
kasvukeskkonnas määratud inkubatsiooniaja jooksul ja määratud temperatuuridel (tavaliselt 
22°C ja 37°C juures).

HPC on kasulik näitaja laeva joogiveesüsteemi ja vee töötlemise tõhususe haldamiseks. 
HPC tulemuste nõuetekohaseks võrdluseks on oluline võtta süsteemist rohkem kui üks 
proov. Minimaalselt tuleb üks proov võtta mahutist (kasutades vastavat paigaldatud 
proovivõtukraani) ja teine proov mahutist kõige kaugemal asuvast kraanist (tavaliselt 
sillatekil). Mõlema (või rohkemate) proovide võrdlus võimaldab tõlgendada bioloogilisi 
protsesse jaotussüsteemis ning annab infot töötlemise efektiivsuse kohta. Et oleks võimalik 
hinnata mikroorganismide kasvu arengut konkreetses süsteemis, tuleb alati võtta proovid 
samadest proovivõtupunktidest. Suunisväärtused puuduvad, ent HPC tegelikud tulemused 
ei olegi nii tähtsad, kui avastatakse saadud tulemuste muutuseid konkreetsetes kohtades. 
Jaotussüsteemide puhul võivad HPC kasvavad tulemused viidata puhtuse halvenemisele, 
võimalikule vee seiskumusele ja biokelme arengu potentsiaalile.

Pseudomonas aeruginosa

P. aeruginosa on tavaline keskkonna organism, mida leidub fekaalides, mullas, vees ja reovees. 
See suudab paljuneda veekeskkondades ja ka veega kokkupuutuvate sobivate orgaaniliste 
materjalide pinnal. P. aeruginosa on haiglasiseste võimalike tõsiste komplikatsioonidega 
nakkuste tunnustatud põhjus. Seda on isoleeritud paljudest erinevatest niisketest 
keskkondadest nagu kraanikausid, veevannid, soojaveesüsteemid, dušid ja spaa basseinid. 
Peamiseks nakatumisteeks on nakatumine vastuvõtlike kudede kaudu – eriti haavade ja 
limaskestade kaudu, ning saastunud vee või kirurgiliste instrumentide vahendusel. Seetõttu 
tuleb selle sisaldust minimaalselt analüüsida vähemalt haigete majutamise ruumidest või 
haiglatest võetud veeproovides, kusjuures seisev vesi kujutab endast veel üht terviseriski.

Legionella
Legionella bakterid põhjustavad legionelloosi, kaasa arvatud leegionäride haigust. Neid 
baktereid esineb keskkonnas kõikjal ning nad suudavad kasvada jaotussüsteemide torustikes 
esinevatel temperatuuridel. Nakatumine toimub veepiiskade või aerosoolide sissehingamise 
teel. Veesüsteemide torustike pärit bakteritega kokkupuutumine on siiski välditav vee 
käitlemise põhimeetmeid rakendades. See seisneb veetemperatuuri hoidmises väljaspool 
vahemikku, milles legionellad vohavad (25-50°C), ning säilitades desinfektsioonivahendite 
jääke jaotussüsteemi torustiku kogu ulatuses. Kui leitakse, et veetemperatuur on kriitilises 
vahemikus 25-50°C, siis tuleb vett uurida Legionella sisalduse suhtes, et hinnata tarbija 
terviseriski. 

Proovivõtuprotseduur
Veeproove tuleb võtta, kui võib esineda tehnilisi või talitluslikke probleeme või kui vee 
kontrollimine on ettenähtud siseriikliku seadusandlusega.
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Veeproove peavad võtma kvalifi tseeritud isikud, et proovivõtmise vead ei mõjutaks 
uurimise tulemusi (s.t. ei saastaks proovi). Kasutada tuleb spetsiaalseid proovivõtunõusid 
ja rakendada tuleb spetsiaalseid protseduure (nagu määratletud standardiga ISO 19450).

Proovid tuleb lasta testida akrediteeritud laboris sobivaid meetodeid rakendades. 
Rahvusvaheliselt aktsepteeritud labori kvaliteedistandard on määratletud standardiga ISO 
17025. See dokument toob näiteid parameetrite tarvis, mis on kasulikud teatud kindlates 
tingimustes.

Allpool on toodud ära vastuvõetava mikrobioloogilise proovivõtu kava näide. Tuleb 
arvestada, et proovide kogus sõltub veepaigaldise suurusest.
• Proov A: Üks proov tuleb võtta joogivee mahutist. See proov esindab vee kvaliteeti • Proov A: Üks proov tuleb võtta joogivee mahutist. See proov esindab vee kvaliteeti 

laeva joogivee süsteemi alguses. Proov tuleb võtta standardis ISO 19450 (“eesmärk a”) laeva joogivee süsteemi alguses. Proov tuleb võtta standardis ISO 19450 (“eesmärk a”) 
kirjeldatud viisil. Laeva operaatoritele tuleb soovitada veeproovide võtmise kraanide kirjeldatud viisil. Laeva operaatoritele tuleb soovitada veeproovide võtmise kraanide 
paigaldamist mahutile, et proove saaks võtta nõuetekohaselt.paigaldamist mahutile, et proove saaks võtta nõuetekohaselt.

• Proov B: Järgmine proov tuleb võtta joogivee mahutist kõige kaugemal asuvast kraanist. • Proov B: Järgmine proov tuleb võtta joogivee mahutist kõige kaugemal asuvast kraanist. 
See proov esindab jaotussüsteemi mõju vee kvaliteedile. Proov tuleb võtta standardis ISO See proov esindab jaotussüsteemi mõju vee kvaliteedile. Proov tuleb võtta standardis ISO 
19450 (“eesmärk b”) kirjeldatud viisil.19450 (“eesmärk b”) kirjeldatud viisil.

• Proov C: Kui meditsiinilise abi andmise ruumides esineb tõendeid seiskumuse või muu • Proov C: Kui meditsiinilise abi andmise ruumides esineb tõendeid seiskumuse või muu 
saaste kohta, siis tuleb võtta veel üks proov vastavalt standardile ISO 19450 (“eesmärk c”). saaste kohta, siis tuleb võtta veel üks proov vastavalt standardile ISO 19450 (“eesmärk c”). 
See proov esindab vee kvaliteeti tarbijale, sest proovivõtukraane ei desinfi tseerita enne See proov esindab vee kvaliteeti tarbijale, sest proovivõtukraane ei desinfi tseerita enne 
proovi võtmist. Sellest proovivõtupunktist võetud vett on mõistlik testida proovi võtmist. Sellest proovivõtupunktist võetud vett on mõistlik testida P. aeruginosa P. aeruginosa 
sisalduse suhtes.sisalduse suhtes.

• Proov D: Kui külma vee temperatuur on üle 25°C või sooja vee temperatuur on alla 50°C • Proov D: Kui külma vee temperatuur on üle 25°C või sooja vee temperatuur on alla 50°C 
(või esinevad mõlemad temperatuurid), siis on soovitav teha lisatest (või esinevad mõlemad temperatuurid), siis on soovitav teha lisatest LegionellaLegionella sisalduse  sisalduse 
määramiseks. Sel juhul tuleb võtta vähemalt üks külma ja üks sooja vee proov. Veel enama määramiseks. Sel juhul tuleb võtta vähemalt üks külma ja üks sooja vee proov. Veel enama 
info saamiseks võib olla kasulik testida rohkematest proovivõtupunktidest (nt kalorifeeri info saamiseks võib olla kasulik testida rohkematest proovivõtupunktidest (nt kalorifeeri 
juurest) võetud veeproove.juurest) võetud veeproove.
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9.1 Dokumendid

9.1.1
❏

Veekvaliteedi analüüsi aruanne ei 
ole kättesaadav, viimane analüüsi 
aruanne näitab saastumist või 
kõiki vajalikke parameetreid ei ole 
analüüsitud.

Tuleb võtta proovid joogivee tegeliku 
kvaliteedi hindamiseks.
Vt WHO suunised sanitaarmeetmete 
rakendamiseks laeval (ingl k Guide to Ship 
Sanitation), Tabel 2.2, Näited joogivees 
sageli määratavate näitajate kohta ja 
nende tüüpilised väärtused.

❏

9.1.2
❏

Meditsiiniline logi tõstatab võimalike 
vee kaudu levivate haiguste kahtluse 
(nt kõhulahtisus).

Tuleb võtta proovid joogivee tegeliku 
kvaliteedi hindamiseks. ❏

9.1.3
❏

Veeohutuse kava ei ole kättesaadav, 
veeohutuse kava ei ole piisav või 
muud joogivee poliitikad ei ole 
tarvitamiskõlblikud ohutu joogivee 
tagamiseks pardal.

Rakendada veeohutuse kava, kaasa arva tud 
kõik joogivee kvaliteeti mõjutavad olulise 
tähtsusega toimingud(nt punkerdamis-
toimimisviis, laeva veesüsteem).

❏

Tuleb võtta proovid joogivee tegeliku 
kvaliteedi hindamiseks. ❏

9.2 Käitlemine

9.2.1
❏

Personali vastutavad liikmed ei 
ole läbinud joogiveesüsteemi 
ohutu käitlemise koolitust või neil 
puuduvad teadmised mitmete 
koostisosade riskide kohta.

Tagada joogivee süsteemi hoolduse eest 
vastutava personali väljaõpe. ❏

9.2.2
❏

Ei teostata korrapäraseid kontrollimisi 
joogivee süsteemi nõuetekohase 
funktsioneerimise hindamiseks.

Kontrollida tagasivoolu takistavaid 
seadmeid. ❏

9.3 Üldine tehniline lahendus pardal

9.3.1
❏

Kraanikausid, dušid ja muud 
kraanid, milles on nõutud inimestele 
tarbimiseks ettenähtud vesi, on 
ühendatud joogivee süsteemi 
asemel “magevee” süsteemiga.
Tarbijateni jõuab tehniline vesi 
muudest allikatest peale nende, mis 
kuuluvad joogivee süsteemi.

Mitme veesüsteemi kasutamisel lubada 
magevee varustust ainult loputuskausside, 
pesumasinate ja WCde puhul. Kui tehnilise 
vee klappkraani ühendusi kasutatakse teki 
loputamiseks ja puhastamiseks, siis peab 
vastav kraan olema märgistatud ja kindlus-
tatud juhusliku vale kasutamise vastu.

❏

Kõik kraanid, dušid ja kraanikausid, 
millest inimesed võivad vett joogiks 
tarvitada, tohib ühendada ainult joogivee 
süsteemiga.

❏

9.3.2
❏

Kasutatud materjalid ja kinnised 
komponendid ei ole kuumakindlad.

Kasutada ainult selliseid materjale, mis 
taluvad kuni 90°C temperatuuri (kraanid 
kuni 70°C temperatuuri), et saaks teostada 
termodesinfektsiooni.

❏

9.3.3
❏

Kasutatud materjalid ei sobi 
kasutamiseks joogivee süsteemides.
Metallid või plastid ei ole 
sertifi tseeritud kasutamiseks 
joogivee süsteemides ning võivad 
kahjustada vee kvaliteeti.

Kasutada ainult selliseid materjale, mis ei 
saasta joogivett korrodeerivate saaduste 
või muude vee kvaliteeti kahjustavate 
ainetega. Joogiveega kokku puutuvad 
plastid ja metallid peavad olema sel 
otstarbel kasutamiseks heakskiidetud 
siseriiklike asutuste poolt.

❏
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9.4 Laevad ja pargased (veesõidukid)

9.4.1
❏

Veesõiduk ei ole nõuetekohaselt 
varustatud iseseisvate joogivee 
mahutitega; sobivate puhta vee 
voolikute ja voolikuliitmikega;
 või ainult laevade joogiveega 
varustamiseks iseseisvate pumpade 
ja torustikega. Kehv vee või 
seadmestiku sanitaarhügieeniline 
seisund laeval.

Paigaldada iseseisvad joogivee mahutid, 
mis vastavad heakskiidetud tehnilistele 
standarditele.

❏

Varustada laev või pargas sobivate, 
puhta joogivee voolikutega, mis on sinist 
värvi ja märgistatud sõnaga “Joogivesi”. 
Kasutatud materjalid peavad vastama 
tervishoiuasutuste siseriiklike nõuetele.

❏

Puhastada ja desinfi tseerida olemasolevad 
joogivee voolikud, liitmikud ja seadmed. ❏

Kõiki vajalikke seadmeid hoida suletud, 
puhtas, isekuivendusega lukustatavas 
kapis, mis on märgistatud sõnadega 
“Joogivee voolik/varustus”.

❏

Puhastada ja desinfi tseerida kogu hoiu- ja 
jaotussüsteem, mida kasutatakse teiste 
laevade joogiveega varustamiseks.

❏

Kõrvaldada ristühendused tehnilise vee 
torustike või komponentidega. ❏

9.4.2
❏

Puuduvad desinfi tseerimisseadmed 
ning joogivee mahutite käsitsi 
desinfi tseerimise võimalus. 

Paat või pargas varustada sobivate 
desinfi tseerimisseadmetega, et tarbijat 
saaks varustada klooritud joogiveega.

❏

9.4.3
❏

Puuduvad teadmised heade 
hügieeniharjumuste kohta.

Koolitada töötajaid ja koostada 
veeohutuse kava, et harida neid süsteemi 
konkreetsete riskide suhtes.

❏

9.4.4
❏

Tegeliku veekvaliteedi aruanne 
puudub või on vanem kui 3 kuud 
(see sõltub siseriiklikest määrustest).

Tellida professionaalse labori personalilt 
või volitatud tervishoiuasutuselt 
veeproovide võtmine ja analüüsimine.

❏

9.4.5
❏

Joogivee süsteemi ja seadmestiku 
paigaldamine on volitatud 
tervishoiuasutuse poolt heaks 
kiitmata.

Tellida volitatud tervishoiuasutuselt 
audit pardal joogivee paigaldiamise 
heakskiitmiseks.

❏

9.5 Punkerdamisprotseduur

9.5.1
❏

Kaldalt punkerdatud vesi ei vasta 
ilmselgelt GDWQle.

Kõrvaldada saastunud vesi ja 
desinfi tseerida joogivee süsteem. ❏

Punkerdada kaldal asuvalt tarnijalt 
joogikõlbulik ja ohutu joogivesi. ❏

Enne kaldalt vee punkerdamist teha 
kindlaks, et joogivee allikas vastab 
GDWQle.

❏

9.5.2
❏

Puudub sadama veekvaliteedi 
aruanne.

Enne vee punkerdamist paluda sadama 
veekvaliteedi aruannet. ❏

9.5.3
❏

Pardal puuduvad testimisvahendid.
Varustada laev peamiste testimis-
vahenditega (nt hägususe, pH-väärtuse, 
desinfi tseerimisjääkide mõõtmiseks).

❏
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9.5.4
❏

Kaldal asuv tarnija kasutab 
sobimatuid, katkisi või määrdunud 
materjale (voolikud, liitmikud jne).

Punkerdamine viivitamata lõpetada ja 
punkerdatud vesi kõrvaldada. ❏

Kasutada ainult sobivaid, puhtaid ja 
hästi hooldatud laeva oma materjale (nt 
voolikud, liitmikud).

❏

9.5.5
❏

Laevale on paigaldamata tagasivoolu 
takisti, et vältida kaldal asuvate 
varude saastamist, või tagasivoolu 
takistavat seadmestikku ei hooldata 
või kontrollita nõuetekohaselt.

Paigaldada pardale tagasivoolu takistav 
seade, et vältida tagasivoolu laevalt kaldal 
asuvatesse varudesse.

❏

9.5.6
❏

Joogivee täiteühendus ei ole 
nõuetekohase konstruktsiooniga, 
et vältida tehnilise vee voolikute 
ühendamist, ei ole sinist värvi, ei 
ole tihedalt suletud korgiga või ei 
ole kindlustatud korrosioonikindla 
võtmega lukuga.

Paigaldada ühendusäärik (suurtel laevadel 
vastavalt standardile ISO 5620; viie 
poldiga äärik), millega saab ühendada 
ainult joogivee voolikuid, et vältida 
selliste voolikute juhuslikku ühendamist, 
mis on ettenähtud reovee või muude 
joogikõlbmatute vedelike jaoks.

❏

Äärik kindlustada õhukindla korgi ja 
korrosioonikindla võtmega lukuga 
saastumise ja volitamata juurdepääsu 
vältimiseks.

❏

9.5.7
❏

Iga mahuti jaoks ei ole olemas 
joogivee täitmisliini.

Täitmisliin on määrdunud, ei ole 
nõuetekohaselt paigaldatud või 
sellel on ristühendused muude 
tehnilise vee süsteemidega, see läbib 
mis tahes joogikõlbmatut vedelikku 
või on märgistamata.

Puhastada ja desinfi tseerida täitmisliin. ❏

Täitmisliin märgistada sinise värvi ja 
sõnadega “Joogiveega täitmine”. ❏

Täitmisliin peab algama “hanekaela” 
asendist allapoole (ideaalis) või rõhtsalt. ❏

Täiteliini ots tuleb paigutada vähemalt 45 
cm kõrgusele tekist. ❏

Kui joogivee täitmisliini kasutatakse 
tehnilise vee mahutite täitmiseks, siis tuleb 
näha ette õhuvahe enne tehnilise vee 
mahutite paigaldamist.

❏

Katkestada ristühendused ja torud, mis 
jooksevad läbi mis tahes joogikõlbmatu 
vedeliku mahutite.

❏

9.5.8
❏

Täitmisvoolikud ei ole sobivatest 
materjalidest, on märgistamata, neid 
kasutatakse ka muudel otstarvetel 
peale joogiveega täitmise, need 
on määrdunud, korgiga sulgemata 
või viletsas seisukorras või 
ebahügieenilised.

Punkerdamisjaam varustada sobivate 
joogivee voolikutega, mis on selgelt 
märgistatud sõnaga “Joogivesi”. Tavalised 
tulekustutusvoolikud ei ole sobivad.

❏

Joogivee voolikuid kasutada üksnes 
joogivee jaoks. ❏

Näha ette sobivad voolikud, mis on 
volitatud siseriikliku asutuse poolt 
heakskiidetud, mis on vähemalt 15 m 
pikkused ja varustatud unikaalsete 
liitmikega muude voolikutega ühendamise 
vältimiseks (ühendada täitmisliiniga 
vastavalt standardile ISO 5620).

❏
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Voolikud loputada joogiveega, tühjendada 
ning tõsta mõlemad otsad üles, enne kui 
voolikud täidetakse 1 tunniks 100 mg/l 
kloori lahusega. Seejärel tühjendada ja 
loputada põhjalikult enne kasutamist või 
hoiule paigutamist (otsad katta korgiga).

❏

Tellida sobivat desinfektsioonivahendit (nt 
kloor) voolikute desinfi tseerimiseks. ❏

Kui voolikud tühjendatakse suruõhuga, siis 
soetada vesilukk, fi lter vms sarnane seade, 
et vältida saastamist suruõhusüsteemi 
kaudu.

❏

Vältida otste maad mööda vedamist 
ja korgiga katmata otste sadamavette 
kastmist. Koolitada personali heade 
hügieeniharjumuste alal.

❏

9.5.9
❏

Lukustatavaid kappe joogivee 
voolikute jaoks ei ole olemas või 
need on sobimatu konstruktsiooniga 
või märgistamata või määrdunud või 
halvas seisundis.

Paigaldada joogivee voolikute jaoks 
lukustatavad kapid, mis on valmistatud 
mittekorrodeerivatest, mittetoksilistest ja 
siledatest materjalidest; mis on suletavad; 
mis on dreenitavad ja lihtsalt puhastatavad; 
ja mis on märgistatud sõnadega nagu 
“Joogivee vooliku ja liitmiku hoiukoht”.

❏

Joogivee vooliku lukustatav kapp tuleb 
paigaldada vähemalt 45 cm kõrgusele 
tekist, et vältida saastumist joogiks 
kõlbmatute vedelikega.

❏

Joogivee voolikute lukustatavad kapid mär-
gis tada sõnadega “Joogivee vooliku kapp”. ❏

Lukustatavaid kappe hooldada, puhastada 
ja desinfi tseerida. ❏

Saastumise vältimiseks hoida lukustatavat 
kappi suletult, sellal kui voolikut ei kasutata. ❏

Joogivee voolikute lukustatavates kappides 
mitte hoida seadmeid ja vahendeid, mida 
ei kasutata joogivee käitlemisel.

❏

9.5.10
❏

Punkerdamise ajal on voolikud 
paigutatud otse maapinnale või 
need jooksevad läbi sadamavee.

Tõsta voolikud maapinna kohale. 
Voolik ei tohi puudutada sadamavett 
(ristsaastumise vältimiseks).

❏

9. 6 Vee tootmine

9.6.1
❏

Magevee sissevõtuseade asub samal 
küljel ja samas sektsioonis või osas 
hallvee üle parda heite seadmetega.

Hallvee üle parda heite seadmed ja 
mage vee sissevõtuseadmed paigutada 
vastaskülgedele.

❏

Kui see asub samal küljel, siis paigutada 
hallvee üle parda heite seade magevee 
sissevõtust võimalikult kaugele.

❏

Joogivett ei tohi toota, sellal kui toimub 
hallvee üle parda heitmine. ❏
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9.6.2
❏

Vett on toodetud ohtlikes 
piirkondades nagu sadamates, 
jõgedel või ankrualas.

Võtta mahutist proovid ja teostada 
vähemalt nende minimaalne 
mikrobioloogiline analüüs (nt määrata 
E. coli, coli –laadsete bakterite, 
enterokokkide, C. perfringens’i, HPC 
suhtes) riskitaseme hindamiseks.

❏

Desinfi tseerida torustik ning 
komponendid aurusti ja mahuti vahel. ❏

Teavitada vastutavaid töötajaid asjaolust, 
et vee tootmine ohtlikes piirkondades on 
keelatud.

❏

9.6.3
❏

Aurusti protsessitemperatuur on alla 
80°C ning destillaadi töötlemiseks 
ei ole desinfi tseerimisseadet 
paigaldatud.

Reguleerida temperatuuri. ❏

Paigaldada desinfi tseerimisseade (nt 
automaatne kloorimine) aurustist 
tahapoole ning reguleerida temperatuuri.

❏

9.6.4
❏

Aurustil puudub ava ning seda ei saa 
hooldada ega kontrollida.

Laev varustada ainult 
sellistekoostisosadega, mida saab 
hooldada ja kontrollida.

❏

9.6.5
❏

Puudub info aurusti kohta; tootja 
kontaktandmed või hooldusjuhised 
ei ole kättesaadavad.

Hankida ja paigutada kõige tähtsamad 
juhised, kaasa arvatud tehnilised andmed, 
aurusti lähedale.

❏

9.6.6
❏

Soolsuse andur on paigaldamata või 
ei tööta. “Automaattühjendus jäät-
mete hulka, kui destillaat on soolane” 
on paigaldamata või ei tööta.

Remontida või paigaldada madala 
mõõtepiirkonna soolsuse andur koos 
häirefunktsiooniga ning automaatse 
väljalülitamise või tühjendamise seade.

❏

9.6.7
❏

Destillaadi väljundil puudub 
proovivõtukraan.

Destillaadi proovide võtmiseks paigaldada 
kuumakindel metallist proovivõtukraan. ❏

9.6.8
❏

Pöördosmoos: personalil puuduvad 
teadmised membraani läbimurde 
terviseriskide ja seadme hoolduse 
kohta.

Korraldada koolitus joogivee süsteemi eest 
vastutavatele töötajatele. ❏

9.7 Töötlemiskomponendid

9.7.1
❏

Paigaldatud on torustik, 
mis võimaldab mööduda 
töötlemiskomponentidest (nt 
desinfi tseerimisseadmed, fi ltrid, 
uuesti karestamise süsteemid). 

Eemaldada kõik möödaviigud. ❏

9.7.2
❏

Remineralisatsiooni protsess ei 
tööta või puudub aurustite või 
pöördosmoosi seadmete järel. 
Tarbijani jõuab ebapiisavalt 
töödeldud destillaat või permeaat.

Paigaldada remineralisatsiooni seadmed 
vee korrodeerivuse kontrollimiseks. ❏

Teavitada tarbijat vee kvaliteedist (nt 
karedus, pH-väärtus). ❏

9.7.3
❏

Remineralisatsiooni seadmeid ei 
puhastata, hooldata ega taastäideta 
korrapäraselt. Hooldusprotseduure 
ei tunta.

Koolitada personali remineralisatsiooni-
seadmete hoolduse alal. ❏

Remineralisatsiooni seade tühjendada, 
puhastada, desinfi tseerida ja taastäita 
vastavalt tootja juhistele.

❏
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Kinnitada seadmele silt infoga tootja kohta 
ja tehniliste andmetega. ❏

9.7.4
❏

Filtrid on määrdunud või 
hooldusprotseduure ei tunta.

Teostada fi ltreeriva materjali 
vastuvoolupesu või asendada fi ltreeriv 
materjal vastavalt tootja juhistele.

❏

9.8 Desinfektsioon

9.8.1
❏

Paigaldamata on 
desinfi tseerimisseade 
toodetud vee töötlemiseks 
veemagestamisseadmest allavoolu.

Paigaldada automaatne 
desinfi tseerimisseade 
(eelistavalt kloorimine) merevee 
magestamisseadmete (aurusti või 
pöördosmoosi seade) taha vastavalt 
heakskiidetud tehnilistele standarditele. 
Nõuetekohaseks desinfi tseerimiseks peab 
vesi olema mahutis vähemalt 30 minutit.

❏

9.8.2
❏

Punkerdatud vett ei saa 
desinfi tseerida.
Puudub tehniline võimalus 
lisada desinfi tseerimismeetmed 
punkerdamisprotseduuri ajal.

Paigaldada automaatsed 
desinfi tseerimisseadmed (eelistavalt 
kloorimine punkerdamisliinile) 
punkerdatud vee töötlemiseks vastavalt 
heakskiidetud tehnilistele standarditele.

❏

9.8.3
❏

Käsitsi kloorimist teostatakse ilma 
piisavate teadmisteta.

Paigaldada automaatse kloorimise seade. ❏

Tellida selliste tööde tegemisele 
spetsialiseerunud fi rmalt vee 
kloorimine. Tagada vastavus siseriiklike 
tervishoiuasutuste suunisväärtustele.

❏

9.8.4
❏

Pidevat halogeenimist küll 
teostatakse, ent paigaldamata on 
halogeeni kontsentratsiooni pideva 
registreerimise seade.

Registreerida desinfi tseerimisjäägid 
süsteemi kaugeimas punktis, kus esineb 
märgatav veevool (nt sillatekil).

❏

Kontrollida kloori kontsentratsiooni 
(vabakloor ja kogukloor) ja vee 
pH-väärtust enne ja pärast igat 
punkerdamiskorda ning korrapäraste 
ajavahemike järel normaaltalitluse käigus.

❏

9.8.5
❏

Kloorimise ajal puudub süsteemis 
kloor.

Vabakloori tase peab olema vahemikus 
0,5 mg/l kuni 1,0 mg/l desinfi tseerimise 
ajal (arvestada siseriiklike standarditega) 
ning tarnepunktis peab see olema 
minimaalselt 0,2 mg/l.

❏

9.8.6
❏

Desinfi tseerimisseadmest allavoolu 
puudub proovivõtukraan.

Paigaldada proovivõtukraan 3 meetrit 
allavoolu desinfektsioonivahendi 
injektorseadmest.

❏

9.8.7
❏

Varuna olemasolevast 
desinfi tseerimiskemikaalide 
kogusest ei piisa vajaliku veekoguse 
töötlemiseks kogu merereisi 
jooksul.

Varuda piisavalt desinfi tseerimiskemikaale, 
et saaks teostada vee pidevat 
desinfi tseerimist.

❏

9.8.8
❏

Kloorisisalduse ja pH-väärtuse 
testimise komplektid ei ole saadaval.

Laev varustada testimiskomplektiga 
vabakloori ja kogukloori 
(mõõtepiirkond 0-5 mg/l) ja pH-väärtuse 
(mõõtepiirkond 6-10) määramiseks.

❏
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9.8.9
❏

Joogivee süsteem vajab 
superkloorimist saastumise või 
süsteemi remondi või hoolduse 
tõttu.

Teostada professionaalne superkloorimine 
50 mg/l 24 tunni jooksul. Sel ajal on vesi 
tarbimiseks sobimatu.

❏

9.8.10
❏

UV-süsteem on nõuetekohaselt 
hooldamata.

Puuduvad teadmised süsteemi 
kasutamise ja hoolduse kohta.

Paigaldatud on möödaviiktoru.

Süsteem on siseriikliku asutuse poolt 
heaks kiitmata.

Pardal ei ole varuosi.

Puhastada ja desinfi tseerida UV-lamp 
vastavalt tootja juhistele. ❏

Hoolitseda, et pardal on vajalikud 
varuosad (nt UV-lamp). ❏

Eemaldada igasugune 
desinfi tseerimisseadmetest möödavoolu 
võimaldav konstruktsioon.

❏

Järgmise kontrollimise ajal esitada kirjalik 
heakskiit süsteemile või paigaldada uus 
seade, mis on siseriikliku asutuse poolt 
heaks kiidetud.

❏

Kinnitada seadmele silt tootja info ja 
tehniliste andmetega. ❏

9.9 Mahutid

9.9.1
❏

Joogivee mahutid ei ole 
tuvastatavad või neil puudub info 
mahutavuse kohta.

Joogivee mahutid selgelt märgistada (nt 
suures kirjas sõnaga “Joogivesi”). ❏

Mahutile kinnitada silt selle 
mahutavusega. ❏

9.9.2
❏

Mahuti asukoht ei vasta järgmistele 
nõuetele:
• Mahuti asub kohas, kus puudub 

kokkupuude kuumuse, mustuse, 
vektorite ja muu saastega.

• Mahuti on kaitstud mis tahes 
saaste eest väljastpoolt mahutit.

• Mahuti on sõltumatu laevakerest 
või mahuti põhi asub vähemalt 
60 cm kõrgusel veeliinist 
maksimaalse lasti puhul.

• Kohverdam asub vähemalt 45 cm 
kõrgusel mahuti kohal ja mahutite 
vahel, mis ei ole ettenähtud 
joogivee hoidmiseks, ning 
joogivee mahutite ja kere vahel.

Kui tekk moodustab joogivee mahuti 
lae, siis ei tohi tekilt olla juurdepääsu 
või ava mahutisse.

Joogivee mahutid peavad paiknema 
kohtades, kus puudub nende saastumise 
risk ning kus need on kaitstud muudest 
allikatest pärit saaste eest.

❏

Kaitsta vett soojenemise eest 
(temperatuurile vahemikus 25°C kuni 
50°C) mikroorganismide kasvu vältimiseks.

❏

9.9.3
❏

Joogivee mahutist jooksevad 
läbi mittejoodavate vedelikega 
(nt reovesi või kütus) äravooluliinid 
või -torustik .

Eemaldada torustikud, mis läbivad 
joogivee mahuteid või ehitada nendele 
aktsepteeritav tunnel.

❏

9.9.4
❏

Reovee või muu äärmiselt 
saastunud vedeliku liinid jooksevad 
otse üle joogivee mahutite 
hooldusavade.

Eemaldada hooldusavad või torustik, et 
vältida juhuslikku ristsaastumist torude 
lekkimisel.

❏
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9.9.5
❏

Ristühendused: olemas on 
mittevastavad liinid joogivee 
suunamiseks torusulgurite või 
asendatavate toruliitmikega 
muudesse süsteemidesse (nt 
ühendus tulekustutussüsteemiga).

Eemaldada igasugused ristühendused 
joogivee ja tehnilise vee mahutite ja 
torude vahel.

❏

Kui ristühendust ei saa eemaldada, 
siis tuleb paigaldada heakskiidetud 
tagasivoolu takistavad seadmed.

❏

9.9.6
❏

Reoveesüsteemi komponendid, 
heitvee äravoolud või tahkete 
jäätmete seadmed on paigaldatud 
või asuvad otse joogivee mahutite 
või mahutite hooldusavade kohal, 
nii et esineb mustusest või lekkest 
põhjustatud saastumise risk.
Tualetid või vannitoad ulatuvad mis 
tahes sellise teki osa kohale, mis 
moodustab joogivee või pesuvee 
jaoks kasutatud mahuti lae.

Kõrvaldada tualetid või tahkete jäätmete 
seadmed, mis asuvad otse joogivee 
mahutite või nende hooldusavade kohal.

❏

9.9.7
❏

Mahuti mahutavusest ei piisa 
sõltumatuks veevarustuseks 
vähemalt 2 päeva jooksul ilma vett 
punkerdamata või tootmata.

Paigaldada piisava suurusega 
joogiveemahutid. ❏

9.9.8
❏

Joogiveemahutitel on ühine sein 
laevakere või joogikõlbmatute 
vedelike hoiumahutitega.

Ehitada joogiveemahutid nii, et neil ei ole 
ühist seina laevakere ega joogikõlbmatute 
vedelike hoiumahutitega. Nende vahel 
peab olema vähemalt 45 cm kohverdam.

❏

Paigaldada elektrijuhtivuse andur ja 
seiresüsteem, mis annab häiret ja sulgeb 
automaatselt sulgurid saastumise 
korral soolase vee või muude kõrge 
elektrijuhtivusega vedelikega.

❏

9.9.9
❏

Mahutitel ei ole kontrollimiseks 
hooldusava.

Paigaldada hooldusava, mis tagab 
juurdepääsu puhastamiseks, remontimiseks 
ja kontrollimiseks. See peab eelistavalt 
paiknema mahuti(te) küljel.

❏

Mahuti peal asuval hooldusaval peab 
olema luuk või luugi krae, mis on tõstetud 
vähemalt 1,25 cm võrra mahuti laest 
kõrgemale.

❏

Kõiki juurdepääse joogiveemahutitele 
tuleb hoida tihedalt suletult sellal, kui neid 
ei kasutata.

❏

9.9.10
❏

Joogivee mahutid ei ole 
konstrueeritud või kaetud joogiveega 
kokkupuuteks sobiva kattekihiga.

Mahuti kattekiht muudab vee 
inimestele tarvitamiseks sobimatuks.

Joogivett hoida ainult selleks 
konstrueeritud mahutites. Joogivett 
kaitsta väljastpoolt või mahutist tuleneva 
saaste eest (nt korrosioon või sobimatu või 
kahjustatud mahuti kattekiht).

❏

Kasutada joogivee mahuteid, mis on 
ehitatud metallist või muust veega 
kokkupuuteks sobivast ohutust materjalist.

❏
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Kasutada joogivee mahuteid ja torusid, 
mille ehitamiseks ja katmiseks on 
kasutatud ohutut ja vastupidavat materjali.

❏

Esitada kirjalik dokumentatsioon selle 
kohta, et mahuti kattekiht on heakskiidetud 
joogiveemahutite jaoks ning et järgitud on 
kõiki tootjate soovitusi; või võtta proovid 
keemiliseks analüüsiks (või teha mõlemat).

❏

9.9.11
❏

Mahutil puudub ventilatsioon või 
ülevool (või mõlemad), see on 
ühendatud tehnilise vee mahutitega 
või see ei takista saasteainete või 
vektorite sissepääsu.

Ventilatsiooniava või ülevool lõpetada 
alla suunatud lahtise otsaga laevas sees 
(pilsitaseme kohal) või vähemalt 45 cm 
kõrgusel ülateki kohal varjatud kohas.

❏

Paigaldada ventilatsiooniavadele ja üle-
voolutorudele 16 x 16 või väiksema ava 
suurusega korrosioonikindlast materjalist 
restid.

❏

Kasutada ventilatsiooniavasid või ülevoolu-
torusid, millel on vähemalt sama läbimõõt 
täiteliiniga.

❏

Eemaldada otseühendused joogivee-
mahutitest ja joogikõlbmatute vedelike 
mahutitest tulevate torustike vahelt.

❏

9.9.12
❏

Mahuti ei ole täielikult tühjendatav 
või äravoolu läbimõõt, asukoht või 
ehitus ei vasta nõuetele.

Paigaldada nõuetekohane äravool, et 
mahuti saaks veest täiesti tühjaks lasta. ❏

Tagada tühjendusliini otsa ja pilsi 
kõrgeima punkti vahel oleks rohkem kui 
45 cm vahekaugus.

❏

9.9.13
❏

Mahuti tasemeindikaatorid 
kujutavad endast saasteriski.

Mahuti täitetaseme määramiseks mitte 
kasutada tasememõõtevardaid ega 
peiltorusid.

❏

Varustada mahutid sobivate taseme-
indikaatoritega nagu veeklaasmõõtur, 
õhuventiilid, kinnised ujukmõõturid või 
veega käitatavad rõhumõõturid.

❏

9.9.14
❏

Mahutitele on paigaldamata 
proovivõtukraanid.

Paigaldada igale mahutile kuumakindlad 
proovivõtukraanid, et saaks testida vee 
kvaliteeti. Proovivõtukraanid peavad 
olema suunatud allapoole ja olema 
nummerdatud.

❏

9.9.15
❏

Mahuteid ei ole korrapäraselt 
puhastatud või mahuti põhjast on 
leitud setet.

Mahuteid kontrollida, puhastada, loputada 
ja desinfi tseerida iga 6 kuu järel. Rakendatud 
meetmed dokumenteerida logiraamatus.

❏

9.9.16
❏

Pärast remondiks või tehniliseks 
hoolduseks mahutisse sisenemist ei 
ole mahutit puhastatud.

Teostada remondijärgne desinfektsioon. ❏

Saastamisriski vähendamiseks siseneda 
mahutisse ainult puhtaid ühekordselt 
kasuta tavaid tööülikondi, puhtaid kummi-
saapaid (mida kasutatakse ainult sel otstar-
bel), näomaski ja kummikindaid kandes.

❏
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9.10 Joogivee pumbad

9.10.1
❏

Joogivee pumpasid kasutatakse 
ka muude vedelike jaoks peale 
joogivee.

Pumbad ei suuda tekitada süsteemis 
püsivat positiivset rõhku.

Puudub varupump hädaolukordade 
tarvis.

Joogivee pumpasid ei tohi kasutada 
muude vedelike jaoks peale joogivee. ❏

Paigaldada sel otstarbel kasutamiseks 
heakskiidetud joogivee pumbad. ❏

Paigaldada joogivee survepaak, kui 
jaotussüsteemis puudub püsiv rõhk. ❏

Varustada süsteem hädaolukorras 
kasutatava varupumbaga, mis tagab alati 
juurdepääsu joogiveele.

❏

9.10.2
❏

Käsipumbad ei ole paigaldatud viisil, 
mis hoiab ära joogivee saastumise.

Paigaldada käsipumbad nii, et joogivee 
saastumine on välistatud. ❏

9.11 Joogivee survepaak

9.11.1
❏

Joogivee survepaak 
(hüdrofoorpaak) on ristühendatud 
suruõhutorustikuga tehnilise 
vee süsteemidega ilma sobivat 
tõrkekindlusseadet kasutamata.

Paigaldada sõltumatu kompressor. ❏

Paigaldada varustusliinile sobiva 
suurusega vesilukuga pealesurutav sulgur. ❏

9.11.2
❏

Puuduvad tootja hooldusjuhised või 
neid ei järgita.

Kinnitada mahutile silt tehniliste andmete 
ja tootja infoga. ❏

Teha korrapäraseid hooldustöid vastavalt 
tootja juhistele (nt puhastamine ja 
desinfi tseerimine).

❏

9.11.3
❏

Joogivee survepaagile ei ole 
paigaldatud proovivõtukraani.

Paigaldada survepaagile sobiv 
proovivõtukraan, et saaks võtta veeproove 
analüüsimiseks.

❏

9.12 Kalorifeer ja soojaveesüsteem

9.12.1
❏

Kalorifeer ei ole sobiva suurusega 
(arvutusliku sooja vee tarbimise 
põhjal).

Paigaldada suurem kalorifeer kõikide 
pardalolevate inimeste piisavaks 
varustamiseks.

❏

Paigaldada väiksem kalorifeer või 
detsentraliseeritud soojaveevarustus 
tarbetute komplikatsioonide vältimiseks 
(sobiv väiksematele paatidele).

❏

9.12.2
❏

Kalorifeer või soojaveetorustik on 
valmistatud sobimatust materjalist, 
mistõttu muutub vesi sobimatuks 
inimestele tarbimiseks (nt korrosiooni 
või kemikaalide leostumise tõttu).

Kalorifeer on isoleerimata.

Paigaldada koostisosad, mis ei kahjusta 
vee kvaliteeti. ❏

Paigaldada soojusisolatsioon kalorifeeri 
ümber. ❏

9.12.3
❏

Puudub hooldusava või puuduvad 
vajalikud teadmised hooldusest.

Võimalusel paigaldada hooldusava. ❏

Uuendada kalorifeer. ❏

Kalorifeer puhastada, puhastada 
katlakivist ja desinfi tseerida. ❏
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9.12.4
❏

Temperatuurid jäävad sobimatusse 
vahemikku või termomeetrid 
puuduvad.

Seadistada temperatuur kalorifeeri 
väljundil sättele 65°C. ❏

Seadistada temperatuur tagasivooluliinil 
(ainult ringlussüsteemidel) kõrgemaks kui 
55°C.

❏

Varustada kalorifeerid termomeetritega, et 
kontrollida temperatuuri väljundil, boileris 
ja tagasivooluliinidel.

❏

9.12.5
❏

Sooja vee tsirkulatsioonipumbad 
ei tööta pidevalt või ei ole 
heakskiidetud joogiveesüsteemide 
jaoks.

Käitada sooja vee tsirkulatsioonipumpa 
pidevalt, et vältida vee seiskumust ja 
mahajahtumist torustikus.

❏

Kasutada ainult joogivee jaoks 
heakskiidetud pumpasid. ❏

9.12.6
❏

Külma- ja soojaveetorud on 
paigaldatud kõrvuti ilma 
soojusisolatsioonita.

Isoleerida külmavee- ja soojaveetorustikud 
vältimaks mikroorganismide kasvu (nt 
Legionella).

❏

9.13 Veetorustik

9.13.1
❏

Torud on valmistatud sobimatust 
materjalist (nt pliitatud või 
kadmeeritud torud).

Asendada kõik pliitatud või kadmeeritud 
või muudmoodi joogiveega kokkupuuteks 
sobimatud torud, liitmikud ja liited 
sobivate komponentidega.

❏

9.13.2
❏

Torustik on selgelt märgistamata joo-
gi veetorustikuna (nt puuduvad sinised 
triibud iga 5 meetri tagant torul).

Kõik joogiveetorud märgistada värvides 
värvikoodiga vastavalt standardile 
ISO 14726.

❏

9.13.3
❏

Torustikus on tarbetuid umbotsasid, 
kus vesi seiskub.

Eemaldada umbotsad ja tarbetud kraanid. ❏

Umbotsasid korrapäraselt loputada 
vastavalt loputamisgraafi kule. ❏

9.13.4
❏

Joogivee torustik jookseb läbi või 
on ühendatud reoveepaakidega, 
reoveetorustikuga või 
joogikõlbmatuid vedelikke 
sisaldavate mahutitega.

Joogivee torustik jookseb läbi pilsi.

Kõrvaldada otsesed ühendused 
joogiveesüsteemide ja tehnilise vee 
süsteemide vahelt.

Paigaldada õhuvahed või muud sobivad 
tagasivoolu takistavad seadmed 
ristsaastumise vältimiseks.

❏

Paigutada torustik ümber kohtades, 
kus joogiveetorud jooksevad läbi 
joogikõlbmatute vedelike (nt pilss).

❏

9.13.5
❏

Tagasivoolu takistavad seadmed 
puuduvad kohtades, kus joogivee-
süsteem on ühendatud rõhu all 
olevate tehnilise vee süsteemidega. 
Tähtsaimad kontrollimist vajavad 
ühendused on:
• ujumisbasseinide, mullivannide, 

ravivannide, vannide, duššide 
ja muude sarnaste seadmete 
toitetorud;

• fotolabori ilmutusmasinad;

Paigaldada sobivad tagasivoolu takistavad 
seadmed. Tagasivoolu takistava seadme 
tüüp (nt õhuvahe, vaakumkatkesti) valida 
vastavalt konkreetsele riskile.

❏
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• ilusalongide ja meestejuukslate 
loputusvoolikud;

• jäätmepurustid;
• haigla ja pesumaja seadmed;
• õhu konditsioneerimise 

paisupaagid;
• boilerist toitega veepaagid;
• tulekustutussüsteemid;
• tualetid ja bideed;
• magevee ja soolase veega 

ballastsüsteemid;
• pilss või muud heitvee asukohad;
• rahvusvaheline ühendus kaldaga.

9.13.6
❏

Tagasivoolu takistavad seadmed 
on nõuetekohaselt hooldamata; 
kontrollimised ja testimised on 
teostamata või dokumenteerimata.

Testida paigaldatud tagasivoolu 
takistavaid seadmeid vähemalt kord 
aastas. Registreerida tulemused, nii 
et testimislogisid saab näidata laeva 
kontrollivale inspektorile.

❏

9.13.7
❏

Torustikes kasutatud materjalid ei ole 
kuumakindlad kuni temperatuurini 
90°C.

Kasutada ainult kuni temperatuurini 
90°C kuumakindlaid materjale, et saaks 
teostada termodesinfektsiooni.

❏

9.14 Kraanid ja dušisõelad

9.14.1
❏

Kraanide fi ltreid ja muud tüüpi 
fi ltreid väljunditel kasutatakse 
veekvaliteedi parandamiseks, ent 
neid ei asendata või hooldata 
korrapäraselt.

Filtreid väljunditel korrapäraselt mitte 
kasutada ilma vajalikke hooldus- ja 
uuendamistoiminguid tegemata.

❏

Tagada kasutatud fi ltriseadmete vastavus 
siseriikliku tervishoiuasutuse või kohaliku 
tervishoiuasutuse nõuetele.

❏

9.14.2
❏

Veeväljundid on märgistamata.

Joogivee väljundid märgistada sõnaga 
“Joogivesi”. ❏

Tehnilise vee väljundid märgistada 
sõnadega “Ei sobi inimestele tarvitamiseks 
ega kasutamiseks!”

❏

9.14.3
❏

Püsiseadmestik ja sisseseade on 
korrodeerunud või määrdunud (või 
mõlemat).

Hoolitseda, et püsiseadmestik ja 
sisseseade on valmistatud soolase vee 
ja soolase atmosfääri korrodeeriva 
toime kindlast materjalist; puhastamise 
hõlbustamiseks peavad neil olema ümarad 
sisenurgad.

❏

9.14.4
❏

Dušisõelad või aeraatorid (või 
mõlemad) on määrdunud või 
muudmoodi halvas seisukorras.

Puhastada ja desinfi tseerida aeraatorid ja 
dušisõelad. ❏

Asendada halvas seisukorras aeraatorid ja 
dušisõelad. ❏

9.14.5
❏

Sooja vee temperatuur on mis tahes 
kraani juures alla 50°C.

Tõsta sooja vee temperatuuri kalorifeeris 
Legionella kasvu vältimiseks. ❏

Teostada sooja veega loputamine (s.t kõik 
kraanid ja dušisõelad on lahti keeratud 
järjestikku temperatuuril 70°C või enam 
kauem kui 3 minutit).

❏
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Võtta veeproovid Legionella’ga saastumise 
riski hindamiseks. ❏

9.14.6
❏

Külma vee temperatuur on mis tahes 
kraani juures üle 25°C.

Isoleerida külmaveesüsteem ning väl tida 
selle kokkupuudet liigse kuumuse või muu-
de joogivee süsteemi komponentidega.

❏

Võtta veeproovid Legionella’ga saastumise 
riski hindamiseks. ❏

9.15 Kätepesuseadmed

9.15.1
❏

Kraanikausil või muul kohal, kus 
pakutakse vett inimestele tarbimiseks, 
puudub joogiveevarustus.

Varustada joogiveega kõiki kraanikausse, 
vanne, dušše ja muid kohti, kus inimesed 
vett tarvitavad.

❏

9.16 Joogiveepurskkaevud

9.16.1
❏

Veejoa pihustid ei ole kaldu või 
pihusti on kattega kaitsmata.

Ebapiisav vool tagamaks, et suu ei 
puutu vastu purskkaevu.
Kasutaja ei saa veevoolu reguleerida.

Jäljed hallituse esinemise või lima 
kogunemise kohta.

Kaitsta pihusti kattega. ❏

Suurendada voolu vältimaks suu 
kokkupuudet purskkaevuga. ❏

Puhastada ja desinfi tseerida kogu pursk-
kaev (kaasa arvatud selle sisemised osad). ❏

Puhastamise ja desinfi tseerimise ajaks 
katkestada joogiveepurskkaevu ühendus 
joogiveesüsteemiga ning pärast taastada 
ühendus joogiveesüsteemiga.

❏

9.17 Veevarustuse konteinerid

9.17.1
❏

Kasutatakse jahuteid, mis 
võimaldavad jää, vee ja jahutite 
(milles veepudelid on sisestatud 
jahutuskambrisse pudelikaelad 
allapoole) vahelist otsekontakti.

Ärge selliseid seadmeid kasutage. ❏

9.18 Jäämasinad

9.18.1
❏

Jookides kasutatavate jääkuubikute 
või muul kujul jää valmistamiseks 
kasutatakse tehnilist vett. Jäämasina 
või jääkasti sisemus on määrdunud 
või halvasti hooldatud.

Inimestele tarvitamiseks ei tohi jääd 
tehnilisest veest valmistada. ❏

Jäämasin puhastada ja desinfi tseerida. ❏

9.19 Veeproovide võtmise kriteeriumid (ainult mõned võimalikud põhjused)

9.19.1
❏

Vett on toodetud ohtlikes 
veekogudes (nt jõgedel, järvedel, 
ankrualas).

Testida vett mikroorganismidega 
saastatuse suhtes (eeskätt E. coli, coli-
laadsed bakterid, enterokokid, HPC, 
C. perfringens).

❏

9.19.2
❏

Vett on punkerdatud ohtlikest 
allikatest (nt määrdunud voolikuid 
kasutades).

Testida vett mikroorganismidega 
saastatuse suhtes (eeskätt E. coli, coli-
laadsed bakterid, enterokokid, HPC, 
C. perfringens, P. aeruginosa).

❏

9.19.3
❏

Testimisel ei ole tuvastatud 
halogeeni või kloori jääke.

Testida vett mikroorganismidega 
saastatuse suhtes (eeskätt E. coli, coli-
laadsed bakterid, enterokokid, HPC).

❏
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9.19.4
❏

Joogivee seadeldis ei vasta 
rahvusvahelistele või siseriiklikele 
tehnilistele standarditele.

Testida vett võttes proove 
mikroorganismide ja kemikaalidega 
saastatuse suhtes uurimiseks vastavalt 
riskigruppidesse jaotumisele ja tuginedes 
siseriiklikele tervishoiueeskirjadele.

❏

9.19.5
❏

Veetemperatuurid ei ole ettenähtud 
vahemikus (külm vesi >25°C või soe 
vesi <50°C).

Testida vett mikroorganismidega 
saastatuse suhtes (eeskätt Legionella spp). ❏

9.19.6
❏

Leidub seiskunud vett või halvasti 
hooldatud aeraatoreid ja dušisõelu 
(eriti meditsiinilise abi osutamise 
ruumides).

Testida vett mikroorganismidega saastatuse 
suhtes (eeskätt P. aeruginosa, HPC). ❏

9.19.7
❏

Kemikaali lõhn või maitse. Testida vett keemilise saastatuse suhtes (nt 
mahuti kattekiht, kütus). ❏

9.19.8
❏

Värvunud vesi. Testida vett keemilise saastatuse suhtes (nt 
toru korrosioon). ❏
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Valdkond 10.Valdkond 10. Reovesi Reovesi

Sissejuhatus
Laevadel võib akumuleeruda suur kogus heitvett pardalolevate inimeste arvust, laeva 
tüübist ja merereisi kestusest sõltuvalt. Heitvesi jaguneb halliks veeks (hallveeks ehk maja-
pidamisheitveeks: pesuvesi, dušivesi jne) ja mustaks veeks (mustvesi ehk WC-vesi). Mõisteid 
“reovesi” ja “must vesi” kasutatakse tihti sünonüümidena.

Vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud defi nitsioonile IMO 1973. aasta rahvusvahelises 
laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonis (muudetuna selle kohta käiva 
protokolliga [MARPOL 73/70]) tähendab reovesi järgmist:
• äravool ja muud jäätmed mis tahes kujul tualetist, pissuaarist ja WC loputussüsteemist;• äravool ja muud jäätmed mis tahes kujul tualetist, pissuaarist ja WC loputussüsteemist;
• äravool meditsiinilise abi osutamise ruumidest (nt dispanser, laatsaret) neis paiknevate • äravool meditsiinilise abi osutamise ruumidest (nt dispanser, laatsaret) neis paiknevate 

kraanikausside, pesupalide ja piigartite kaudu;kraanikausside, pesupalide ja piigartite kaudu;
• äravool elusloomadega ruumidest (nt karja vedamise laevad); või• äravool elusloomadega ruumidest (nt karja vedamise laevad); või
• muu heitvesi (nt hallvesi duššidest) segatuna eespool määratletud äravooludega.• muu heitvesi (nt hallvesi duššidest) segatuna eespool määratletud äravooludega.

Reovesi on heitvee üks tüüp ning see on suur tegelik ja potentsiaalne joogivee nakkuse-
tekita jatega saastamise allikas. Reostus võib tuleneda ka paljudest keemilistest omadustest, 
kaasa arvatud kõrged ammooniumi, nitraadi ja fosfori kontsentratsioonid; kõrge juhtivus 
(suure lahustunud ainete sisalduse tõttu); ja kõrge leeliselisus, pH-väärtusega tüüpiliselt 
7 kuni 8. Trihalometaanide esinemine on samuti tõenäoline varem teostatud desinfi tseerimise 
tulemusel.

Põhiriskid
Reovee ohtlik haldus ja kõrvaldamine võib kergesti põhjustada negatiivseid tagajärgi 
tervisele. Mustas vees võib peituda palju erinevaid kahjulikke aineid nagu kemikaalid, 
farmaatsiatooted ja bioloogilised mõjurid. On hästi teada, et töötlemata mustas vees püsivad 
elus patogeensed amööbid, bakterid, viirused, ussid, seened ja parasiidid. Põhiriskiks on 
haigus, mis levib saastunud ja ebapiisavalt töödeldud reovee kaudu, mis on heidetud 
ümbritsevasse vette. Joogivee ristsaastumine, õnnetusjuhtumid (nt leke või ülevool) ja 
hooldustööde tegemisel saadud nakkused on mõned lisaterviseriskid.

Kõige tavalisem reovee töötlemise meetod on loputada reovesi tualettidest läbi torustikusüsteemi 
hoiupaaki, kus see peenestatakse, dekanteeritakse ning seejärel “lammutatakse” looduslike 
bakterite poolt aeroobse protsessi käigus. Seejärel see desinfi tseeritakse enne avamerre 
ladestamist. On tähtis arvestada asjaoluga, et puhastusvahendite ja desinfektsioonivahendite 
liigne kasutamine reoveesüsteemis võib hävitada looduslikud bakterid töötlemisseadmestikus. 
Aeroobne protsess vajab hapnikku, mistõttu aeraatorid puhuvad õhku bioloogilisse lahtrisse. 
Selle protsessi käigus võivad tekkida mürgised gaasid.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
IMO 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon 
(ingl k International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973) (muudetuna 
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selle kohta käiva 1970. aasta protokolliga [MARPOL 73/70]), Lisa IV: Laevadelt pärit reovee 
põhjustatava merereostuse vältimine; jõustus 27. septembril 2003. See vaadati üle 1. aprillil 
2004 ning revideeritud väljaanne jõustus 1. augustil 2005.

Alates septembrist 2008 sedastavad MARPOLi 73/70 lisa IV ja merekeskkonna kaitse komitee 
(ingl k Marine Environment Protection Committee ehk MEPC) muudatus MEPC.115(51), et kõik 
rahvusvahelistel merereisidel käivad laevad suurusega >400-tonnine kogumahutavus või 
laevad, mis on sertifi tseeritud võtma pardale >15 isikut peavad olema varustatud vähemalt 
ühega järgmistest reoveesüsteemidest:
• piisava mahutavuse ja visuaalse tasemeindikaatoriga reovee hoiupaak;• piisava mahutavuse ja visuaalse tasemeindikaatoriga reovee hoiupaak;
• reovee peenestamise ja desinfi tseerimise süsteem, kaasa arvatud hoiupaak;• reovee peenestamise ja desinfi tseerimise süsteem, kaasa arvatud hoiupaak;
• reoveepuhasti, mis on heakskiidetud vastavalt määrusele MEPC.2(VI), Soovitus • reoveepuhasti, mis on heakskiidetud vastavalt määrusele MEPC.2(VI), Soovitus 

rahvus vaheliste heitveenormide kohta ja suunised reoveepuhastite jõudluskontrolli rahvus vaheliste heitveenormide kohta ja suunised reoveepuhastite jõudluskontrolli 
teostamiseks.teostamiseks.

Reisilaevadel tekib suures koguses heitvett ning need laevad opereerivad tihti kaitstud aladel. 
Seetõttu kasutavad pardal olevad kruiisilaevade reoveepuhastid tihti membraanfi ltreerimise 
või pöördosmoosi põhimõtet (või mõlemat).
MARPOLi 73/78 lisas IV on määratletud erinevad reovee käitlemist puudutavad määrused. 
IMO MEPC on määratlenud lisamuudatused üksikasjalikuma infoga:
• MEPC.2(VI), Tegelikud kriteeriumid reoveepuhastite testimiseks (ingl k • MEPC.2(VI), Tegelikud kriteeriumid reoveepuhastite testimiseks (ingl k Actual criteria for Actual criteria for 

testing of sewage treatment plantstesting of sewage treatment plants););
• MEPC.115(51), MARPOLi lisa IV määruste revisjon (ingl k • MEPC.115(51), MARPOLi lisa IV määruste revisjon (ingl k Revision of the regulations in Revision of the regulations in 

MARPOL Annex IVMARPOL Annex IV););
• MEPC.157(55), Standardid töötlemata reovee heite määrale (ingl k Standards for the rate • MEPC.157(55), Standardid töötlemata reovee heite määrale (ingl k Standards for the rate 

of discharge of untreated sewage);of discharge of untreated sewage);
• MEPC.159(55), Kriteeriumid pärast 2010. aasta jaanuari ehitatud reoveepuhastitele (ingl k • MEPC.159(55), Kriteeriumid pärast 2010. aasta jaanuari ehitatud reoveepuhastitele (ingl k 

Criteria for sewage treatment plants built after JanuaryCriteria for sewage treatment plants built after January 2010). 2010).

Dokumentide ülevaatus
• Reoveesüsteemi tehnilised joonised.• Reoveesüsteemi tehnilised joonised.
• IMO rahvusvaheline reovee põhjustatava reostuse vältimise tunnistus (ingl k • IMO rahvusvaheline reovee põhjustatava reostuse vältimise tunnistus (ingl k International International 

Sewage Pollution PreventionSewage Pollution Prevention ehk ISPP). ehk ISPP).
• Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise (ingl k • Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise (ingl k 

International Safety ManagementInternational Safety Management ehk ISM) käsiraamat. ehk ISM) käsiraamat.
• Reovee halduskava (selle olemasolul).• Reovee halduskava (selle olemasolul).
• Reoveepuhasti (kui see on paigaldatud) hooldusjuhised.• Reoveepuhasti (kui see on paigaldatud) hooldusjuhised.

Viited
International conventions
ILO, Maritime Labour Convention 2006.
IMO, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (modifi ed by 
the protocol of 1978 relating thereto [MARPOL 73/78]).
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Scientifi c literature
Rooney RM et al. (2004). A review of outbreaks of foodborne disease associated with 
passenger ships: evidence for risk management. Public Health Reports, 119:427-434.

Guidelines and standards
ISO 14726-2:2008. Ships and marine technology—Identifi cation colours for the content of piping 
systems—Part 2: Additional colours for diff erent media and/or functions. Geneva, ISO, 2009.
WHO (2011 ). Guide to ship sanitation, 3rd ed. Geneva, WHO.
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10.1 Dokumentide ülevaatus

10.1.1
❏

ISPP tunnistus on üle 5 aasta vana, 
seda ei ole olemas või on väljastatud 
muus keeles peale inglise või 
prantsuse keele.

Teostada kogu reoveesüsteemi uus 
tehniline ülevaatus ja taotleda uus ISPP 
tunnistus. Teavitada pädevat asutust (nt 
sadamariigi kontrolli).

❏

10.1.2
❏

Puuduvad juhised reoveepuhasti 
talitluse tutvustamiseks laeva 
personalile.

Lisada reoveesüsteemi kasutus- ja 
hooldusjuhised ISMi käsiraamatusse. ❏

10.1.3
❏

Tehnilised joonised ei ole 
kättesaadavad.

Valmistada ette tehnilised joonised 
järgmiseks kontrollimiseks. ❏

10.1.4
❏

Puudub kasutus- ja hooldusjuhend. Näha ette hooldusjuhised järgmiseks 
kontrollimiseks. ❏

10.1.5
❏

Reovesi on jäätmekavasse kaasamata 
või jäätmekava ei ole olemas.

Koostada reovee käitlemise protseduure 
sisaldav jäätmekava. ❏

10.2 Reovesi kambüüsist või sahvrist

10.2.1
❏

Kraanikausi (mida kasutatakse toidu 
valmistamiseks ja nõudepesuks) 
äravool on ühendatud otse 
heitveesüsteemiga. 

Paigaldada piisav tagasivoolu takistav 
seade (nt õhuvahed). ❏

Paigaldada sildid, mis soovitavad 
kraanikaussi põhjalikult puhastada, 
enne kui seda kasutatakse 
toiduvalmistamiseks.

❏

10.2.2
❏

Jäämasinate, nõudepesumasinate 
või toidujäätmete peenestite 
tühjendustorud on ühendatud 
otse heitveesüsteemiga ning ei 
ole varustatud sobiva tagasivoolu 
takistava seadmega.

Paigaldada piisav tagasivoolu takistav 
seade (nt õhuvahed) nõudepesumasina 
juurde.

❏

Paigaldada piisav tagasivoolu takistav 
seade (nt õhuvahed) jäämasinate juurde. ❏

Paigaldada õhuvahed või mehaanilised 
tagasivoolu takistavad seadmed 
jäätmeveskite ja toidujäätmete 
süsteemide juurde.

❏

10.2.3
❏

Rasvapüüdurid on paigaldamata 
kambüüsi heitveesüsteemi ja 
reoveesüsteemi vahele; või 
rasvapüüdurid on üleujutatud, 
määrdunud või muudmoodi 
ebapiisavalt hooldatud.

Paigaldada rasvapüüdurid kambüüsi 
heitveesüsteemi ja reoveesüsteemi vahele. ❏

Rasvapüüdureid korrapäraselt puhastada 
ja kogutud rasv nõuetekohaselt 
kõrvaldada.

❏

10.3 Reovesi meditsiinilise abi osutamise ruumidest

10.3.1
❏

Reoveesüsteemi tehniline joonis 
või füüsiline ülevaatus näitab, 
et vedelikud meditsiinilise abi 
osutamise ruumidest (nt äravoolud, 
dušid, vannid, kraanikausid, tualetid) 
ei ole juhitud reoveesüsteemi.

Muuta konstruktsiooni, nii et kogu reovesi 
meditsiinilise abi osutamise ruumidest 
juhitakse reoveesüsteemi.

❏

10.4 Reovesi avalikest ja ühiskasutatavatest vannitubadest, kätepesujaamadest ja tualettidest

10.4. 1
❏

Reoveesüsteemiga on ühendatud 
ebapiisavalt teki äravoole.

Paigaldada piisavalt teki äravoole, mis on 
ühendatud reoveesüsteemiga. ❏
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10.4.2
❏

Reovesi või vannivesi on 
ummistunud või esineb nähtav 
tagasivool või tagasivoolust on teada 
antud.

Äravoolud ja torud ummistusest vabastada 
ja puhastada. ❏

Paigaldada sobiva suurusega torud. ❏

10.4.3
❏

Tualett või loputussüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt.

Remontida tualett või loputussüsteem (või 
mõlemad). ❏

10.4.4
❏

Reoveesüsteemi tehniline joonis 
või füüsiline ülevaatus näitab, et 
vannitoad või tualetid asuvad tekil, 
mis moodustab joogiveemahutite 
lae.

Sulgeda vastavad vannitoad või tualetid. 
Ühendada lahti kõik torud (reovesi ja 
joogivesi) magistraaltorude lähedalt 
kahjuliku seiskumuse vältimiseks.

❏

10.5 Lastiruumid

10.5
❏

Lastiruumi äravool või jahutatud 
lasti ruumid on ühendatud otse 
reoveesüsteemiga.

Ühendada need äravoolud tavalise 
äravoolu süsteemiga, mis on eraldatud 
reoveesüsteemist.

❏

10.6 Loomade väljaheited

10.6
❏

Paigaldamata ja hoiupaagi või 
töötlemissüsteemiga ühendamata 
on piisava suurusega äravoolud. 

Paigaldada sobivad äravoolud loomade 
välja heidete kogunemise või lekkimise 
vältimiseks.

❏

Paigaldada sobiva mahutavusega 
hoiupaak reovee hoidmiseks, 
kuni laev saab reovee ohutult
ladestada.

❏

10.7 Torustike süsteem

10.7.1
❏

Torustikul puudub värvikood (nt 
must-sinine-must iga 5 meetri järel).

Torustik tuleb värvides märgistada sobiva 
värvikoodiga vähemalt iga 5 meetri järel 
(nt must-sinine-must vastavalt standardile 
ISO 14726:2008).

❏

10.7.2
❏

Torud halvasti hooldatud; 
ummistunud või ebapiisava 
suurusega või lekivad.

Torustikku puhastada ja hooldada. ❏

Lekked viivitamata kõrvaldada. ❏

Paigaldada sobiva suurusega torustik. ❏

10.7.3
❏

Leidub ristühendusi muude 
vedelikku sisaldavate 
süsteemidega või reo vee torud 
jooksevad läbi joogivee mahutite 
või on ühendatud joogivee 
torustikuga.

Eemaldada kõik ristühendused. ❏

Eemaldada mahutitest kõik torud, mis ei 
sisalda joogivett. ❏

10.7.4
❏

Reovett ja halli vett 
kandvad äravoolutorud jooksevad 
otse üle:
• kambüüside, puhvetite või 

baaride;
• toidu valmistamise või 

serveerimise alade;
• toidu käitlemise seadmete või 

köögiriistade pesualade;
• toidu säilitamise ruumide.

Muuta torustiku paigutust; äravoolutorud 
ei tohi joosta üle kriitiliste alade. ❏
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10.8 Reovee hoiupaak
(Kohustuslik kõikidel laevadel >400-tonnise kogumahutavusega või >15 isikuga pardal)

10.8.1
❏

Pardal puudub reovee hoiupaak.

Paigaldada piisava suurusega ja sobivast 
materjalist reovee hoiupaak eraldatud 
kohta (kohverdam ja kooming). 

❏Hoiupaak varustada tasemeindikaatori, 
kõrge täitetaseme häire, puhastamist 
võimaldava juurdepääsu ja 
ülevoolusüsteemiga.

10.8.2
❏

Märgistus ja mahutavus
Paak on märgistamata või paagi 
mahutavus:
• on paagile märkimata;
• on ebapiisav;
• ei vasta ISPP sertifi kaadile.

Kinnitada paagile silt sõnadega “Reovee 
hoiupaak”. ❏

Märgistada paak selgelt korrektse 
mahutavusega (m3). ❏

Paigaldada sobiva mahutavusega 
(vähemalt 114 l inimese kohta päevas 
vastavalt Helsingi komisjoni [HELCOM] 
soovitusele 10/11) hoiupaak.

❏

Uuendada ISPP tunnistus. Teavitada 
pädevat asutust (nt sadamariigi kontrolli). ❏

10.8.3
❏

Lekked ja ülevool
Paak ei asu eraldatud kohas (puudub 
kohverdam) või sellel on ühine sein 
joogivee mahutitega.
Paak on koominguga kaitsmata 
ülevoolu või lekete eest.
Paagil puudub visuaalne 
tasemeindikaator või kõrge 
täitetaseme häiresüsteem on 
paigaldamata (või mõlemad).
Leidub tõendeid lekete või ülevoolu 
esinemisest (nt hoiupaak või seda 
ümbritsev ala on määrdunud).

Paak paigaldada eraldatud 
kohta, millel ei ole ühist seina 
joogiveemahutitega. Paak ümbritseda 
kohverdamiga.

❏

Paagi ümber paigaldada kooming 
ülevalgunud vedeliku leviku vältimiseks. ❏

Paagi välisküljele paigaldada lihtsalt 
nähtav tasemeindikaator. ❏

Paigaldada kõrge täitetaseme 
häiresüsteem. ❏

Puhastada ja desinfi tseerida saastunud ala. ❏

Paigaldada piisava mahutavusega 
paak (kui ülevoolu põhjuseks on paagi 
ebapiisav mahutavus).

❏

Kõrvaldada lekked. ❏

10.8.4
❏

Paakidel puudub ventilatsioon või 
see on ebapiisav.

Paigaldada paagile ventilatsiooniava. ❏

Heitmed juhtida laevast välja, eemale 
õhuvõtuavadest. ❏

10.9 Peenestamis- ja desinfektsiooniseadmestik (kui see on paigaldatud)

10.9.1
❏

Peenestamis- ja 
desinfektsioonisüsteemil puudub 
tüübikinnitus, see on üle 5 aasta 
vana või sellel puuduvad pärast 
desinfi tseerimist võetud proovi 
analüüsimise tulemused või puudub 
ISPP tunnistus.

Paigaldada tüübikinnitusega süsteem. ❏

Uuendada ISPP tunnistus. Teavitada 
volitatud asutust. ❏

Võtta proovid desinfi tseerimiskoostu 
tõhususe hindamiseks. ❏
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10.9.2
❏

Märgistus ja jõudlus
Seadmestik ei ole identifi tseeritav.
Paagi mahutavus:
• on paagile märkimata;
• on ebapiisav peenestatud 

ja desinfi tseeritud reovee 
hoidmiseks, sellal kui laev 
asub vähem kui 3 meremiili 
kaugusel lähimast maismaast; või

• ei vasta ISPP sertifi kaadile.

Paigaldada veel üks hoiupaak 
töötlemisseadmestiku desinfi tseeritud 
ja peenestatud heitvee hoidmiseks.

❏

Muuta paak selgelt 
identifi tseeritavaks, kinnitades 
sellele sildi kirjaga “Peenestamis- ja 
desinfi tseerimisseadmestik”.

❏

Paak märgistada selgelt korrektse paagi 
mahutavusega (m3). ❏

10.9.3
❏

Desinfektsioonivahendist ei piisa 
süsteemi käigushoidmiseks järgmise 
merereisi ajal.

Varuda piisavalt desinfektsioonivahendit 
töötlemissüsteemi käitamiseks vähemalt 
kahe tervikliku merereisi jooksul.

❏

10.9.4
❏

Laeva personalil ei ole piisavalt 
teadmisi peenestamis- ja 
desinfi tseerimisseadmestiku talitluse 
ja hoolduse kohta.

Korraldada tehnilisele personalile 
reoveesüsteemi talitluse ja hoolduse alane 
väljaõpe.

❏

Korraldada personalile ISM käsiraamatu 
kohase reoveesüsteemi talitluse ja 
hoolduse alane väljaõpe.

❏

10.10 Reoveepuhasti (kui see on paigaldatud)

10.10.1
❏

Reoveepuhastil puudub 
tüübikinnitus, see on üle 5 
aasta vana või sellel puuduvad 
testimistulemused või puudub ISPP 
tunnistus.

Paigaldada tüübikinnitusega süsteem. ❏

Teavitada volitatud asutust ISPP 
sertifi kaadi uuendamiseks. ❏

10.10.2
❏

Reoveepuhasti ei ole töökorras või 
sellest minnakse mööda.

Lülitada reoveepuhasti tööle. ❏

Hoida kogu reovett sobivas hoiupaagis 
või ladestada reovesi ametlikku sadamas 
asuvasse vastuvõturajatisse.

❏

Reoveepuhasti remontida või hooldada, 
enne kui töödeldud reovesi ladestatakse 
veekogusse või avamerre.

❏

10.10.3
❏

Reoveepuhasti näib olevat 
ebarahuldavas seisukorras; näiteks:
• see on väljalülitatud või sellest 

minnakse mööda;
• bioloogilise lahtri aeraatorid ei 

tööta;
• lahtrites on liiga palju 

reoveemuda;
• desinfektsioonivahend ei ole 

kättesaadav;
• töödeldud heitvesi sisaldab 

nähtavaid tükke;
• esineb tugev, silmatorkav lõhn 

või ilmne värv (märkus: kergelt 
pruun või kollane värv on 
kahjutu);

• biofi ltri või settepaagi tühjendus-
klapp on lahti või katki.

Lülitada reoveepuhasti sisse; töödelda 
kogu reovett enne ladestamist. ❏

Kehtivatele heitvee normidele vastavuse 
tagamiseks teostada hooldustööd 
vastavalt tootja juhistele.

❏

Kuni kõikide probleemide kõrvaldamiseni 
ei tohi heitvett üle parda ladestada 
lähemal kui 12 meremiili rannajoonest.

❏

Remontida aeraatorid. ❏

Lisada sobivat desinfektsioonivahendit 
vastavalt tootja juhistele. ❏
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Võtta proovid mikroorganismide sisalduse 
analüüsimiseks vastavalt MEPC määrusele. ❏

Eemaldada liigne muda paakidest ning 
ladestada see ametlikku sadamas asuvasse 
vastuvõturajatisse.

❏

Puhastada, kontrollida ja remontida 
paagid vastavalt tootja juhistele, kui vaja 
(nt iga 6 kuu järel).

❏

10.10.4
❏

Proovivõtupunkt puudub või ei ole 
sobiv proovide võtmiseks.

Paigaldada metallist proovivõtupunkt 
töödeldud heitvee väljundile. ❏

10.10.5
❏

Paakidel puudub ventilatsioon või 
see on ebapiisav.

Paigaldada paagile ventilatsiooniava. ❏

Heitmed suunata laevast välja, eemale 
õhuvõtuavadest. ❏

10.11 Jäätmete ladestamine

10.11.1
❏

Töötlemata reovett on ladestatud 
sadamaakvatooriumisse, jõkke või 
muul kaitstud alal.

Ladestamine viivitamata lõpetada ning 
intsidendist teatada sadama valdajale. ❏

10.11.2
❏

Üle parda ladestamise sulgur on 
avatud või katki. Sulgur viivitamata sulgeda või remontida. ❏

10.11.3
❏

Torud, millest võidakse töötlemata 
reovett, reovee töötlemise jääke 
ja reovett hoiupaakidest otse 
sadamaakvatooriumisse ladestada, 
on sulgemata.

Kõikide torude sulgurid viivitamata 
sulgeda. ❏

10.11.4
❏

Liigset muda paakidest või 
puhastitest ei hoita nõuetekohaselt 
hilisemaks kõrvaldamiseks maismaal 
asuvasse rajatisse või avamerre.

Hoida liigset muda sobivates paakides, 
kuni selle saab ladestada sadama 
vastuvõturajatisse või avamerre.

❏

10.11.5
❏

Ei tunta MARPOLi 73/78 
ladestamiseeskirju või siseriiklikke 
ladestamiseeskirju tegeliku sadama 
või ümbritsevate vete kohta.

Korraldada asjakohasele personalile 
väljaõpe MARPOLi 73/78 määruste või 
siseriiklike sadama määruste alal ning lisada 
need protseduurid ISM käsiraamatusse.

❏

10.11.6
❏

Puudub torujuhe, mis sobib reovee 
ladestamiseks vastuvõturajatisse; 
kaldale ladestamise ühendus ei vasta 
MARPOLi 73/78 lisa IV nõuetele; kasu-
tatakse kiirsulgeliitmikku, ent see on 
sadama valdajaga kokku leppimata.

Paigaldada sobiv torujuhe reovee 
sanitaarse ladestamise võimaldamiseks 
sadama vastuvõturajatisse.

❏

Paigaldada standardse(te) liitmikuga 
(liitmikega) tühjendusühendused vastavalt 
MARPOLi 73/78 lisale IV.

❏

10.12 Väljalaskevoolikud

10.12.1
❏

Puuduvad reovee väljalaskevoolikud; 
voolikud ei ole valmistatud 
vastupidavast ja mitteläbilaskvast 
materjalist, voolikutel ei ole sile 
sisepind; või voolikud on reovee 
väljalaskevoolikutena märgistamata.

Tellida vastupidavast ja mitteläbilaskvast 
materjalist valmistatud, sileda sisepinnaga 
sobivad reovee väljalaskevoolikud.

❏

Reovee väljalaskevoolikud märgistada 
sõnadega “Ainult jäätmete väljalaskeks” 
vältimaks juhuslikku ristsaastumist.

❏
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10.12.2
❏

Voolikud on määrdunud; näib, 
et neid ei ole puhastatud ja 
desinfi tseeritud.
Voolikuid ei hoita sihtotstarbelises 
mugavas kohas või neid hoitakse 
koos joogivee seadmetega.

Reovee väljalaskevoolikud puhastada, 
loputada ja desinfi tseerida pärast igat 
kasutuskorda.

❏

Reovee väljalaskevoolikuid hoida 
sihtotstarbelises kohas, märgistatuna 
sõnadega “Jäätmete väljalaske voolik”.

❏

Puhastada ja desinfi tseerida hoiukoht. ❏

Ärge hoidke joogivee voolikut 
või seadmeid koos reovee 
väljalaskevoolikutega.

❏

10.13 Pilss

10.13.1
❏

Pilsis leidub reovett, näriliste 
väljaheiteid, toiduosakesi, kiiresti-
riknevat materjali või toksilisi aineid. 

Pilsivesi ladestada sadama 
vastuvõturajatisse. Puhastada pilss. ❏

Kontrollida reoveesüsteemi kõiki osi lekete 
ja ülevoolu suhtes. ❏

Teostada deratisatsioon, kui esineb 
näriliste väljaheiteid. ❏

10.13.2
❏

Halli vett ladestatakse korrapäraselt 
pilssi.

Hall vesi koguda hoiupaaki, juhtida 
reoveepuhasti desinfi tseerimislahtrisse või 
ladestada üle parda kooskõlas kohalike ja 
rahvusvaheliste määrustega.

❏
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Valdkond 11.Valdkond 11. Ballastvesi Ballastvesi

Sissejuhatus
Mitmetes riikides läbiviidud uuringud on näidanud, et paljud bakterite, taimede ja loomade 
liigid suudavad püsida elus “jänestena” laeva pardal olevas ballastvees ja setetes isegi 
pikkadel ookeanireisidel. Ballastvee ja setete ladestamine sadama vetesse võib põhjustada 
selliste kahjulike veeorganismide ja nakkusetekitajate tutvustamist neisse keskkondadesse, 
mis võivad ohustada inimeste elu, keskkonda ja ökosüsteemi tasakaalu.

Suurtes kogustes lasti (nt puistlastilaevad või konteinerilaevad) transportivad laevad 
peavad kontrollima oma tasakaalu lastitoiminguid tehes. Seetõttu pumbatakse suures 
koguses ballastvett laeva ja laevast välja. Näiteks juhul, kui laev saabub sadamasse tühjade 
lastiruumidega, on laev “ballastis”, mis tähendab, et ballastitankides on mitusada tonni 
ballastvett, et laeva ookeani ületamisel stabiliseerida. Laadimistööde ajal tuleb ballastvesi 
pumbata sadamaakvatooriumisse laeva stabiilsena hoidmiseks.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
13. veebruaril 2004 võeti vastu IMO rahvusvaheline laevade ballastvee ja setete kontrolli ja 
halduse konventsioon (ingl k International Convention for the Control and Management of 
Ships’ Ballast Water and Sediments). See konventsioon jõustus 12 kuud pärast ratifi tseerimist 
30 riigi poolt, mis esindavad 35% maailma kaubandusliku meresõidu tonnaažist (Artikkel 10, 
Jõustumine).

Spetsiifi lised nõuded ballastvee haldusele sisalduvad Määruses B-3, Ballastvee haldus 
laevadele:
• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahutavusega 1500 kuni 5000 m• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahutavusega 1500 kuni 5000 m33 peavad  peavad 

korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee vahetamise korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee vahetamise 
standarditele või ballastvee kasutamise standarditele kuni aastani 2014 ning pärast seda standarditele või ballastvee kasutamise standarditele kuni aastani 2014 ning pärast seda 
vähemalt ballastvee kasutamise standardile.vähemalt ballastvee kasutamise standardile.

• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahutavusega <1500 m• Enne 2009. aastat ehitatud laevad ballastvee mahutavusega <1500 m33 või >5000 m või >5000 m3 3 

peavad korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee peavad korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee 
vahetamise standarditele või ballastvee kasutamise standarditele kuni aastani 2016 ning vahetamise standarditele või ballastvee kasutamise standarditele kuni aastani 2016 ning 
pärast seda vähemalt ballastvee kasutamise standardile.pärast seda vähemalt ballastvee kasutamise standardile.

• Aastal 2009 või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahutavusega <5000 m• Aastal 2009 või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahutavusega <5000 m33 peavad  peavad 
korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee kasutamise korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee kasutamise 
standardile.standardile.

• Aastal 2009 või pärast seda, ent enne aastat 2012 ehitatud laevad ballastvee mahutavusega • Aastal 2009 või pärast seda, ent enne aastat 2012 ehitatud laevad ballastvee mahutavusega 
≥5000 m≥5000 m33 peavad korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vastavus vähemalt  peavad korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vastavus vähemalt 
määruses D-1 või D-2 kirjeldatud standardile kuni aastani 2016 ning vastavus vähemalt määruses D-1 või D-2 kirjeldatud standardile kuni aastani 2016 ning vastavus vähemalt 
ballastvee kasutamise standardile pärast aastat 2016.ballastvee kasutamise standardile pärast aastat 2016.

• Aastal 2012 või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahutavusega ≥5000 m• Aastal 2012 või pärast seda ehitatud laevad ballastvee mahutavusega ≥5000 m33 peavad  peavad 
korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee kasutamise korraldama ballastvee haldust, nii et tagatud on vähemalt vastavus ballastvee kasutamise 
standardile.standardile.
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Spetsiifi lised indikaatorid ballastvee vahetamise standardi ja ballastvee kasutamise 
standardi jaoks sisalduvad IMO rahvusvahelise laevade ballastvee ja setete kontrolli ja 
halduse konventsiooni lisas D, Ballastvee halduse standardid, ning neid kirjeldatakse 
allpool.

Määrus D-1, Ballastvee vahetamise standard:
Ballastvett vahetavad laevad peavad seda tegema 95%-lise ballastvee vahetamise mahulise 
efektiivsusega. Laevade puhul, mis vahetavad ballastvett läbipumpamise meetodil, tuleb 
kirjeldatud standardile vastavuse tagamiseks pumbata läbi kolmekordne iga ballastitangi 
mahutavus. Vähem kui kolmekordse mahutavuse läbipumpamine võib olla aktsepteeritav 
eeldusel, et laev suudab demonstreerida vähemalt 95%-list mahulist vahetust.
Määrus D-2, Ballastvee kasutamise standard:
Ballastvee haldust korraldavad laevad pumpavad välja:
• <10 elujõulist organismi/m3 ≥50 μm suurusega;• <10 elujõulist organismi/m3 ≥50 μm suurusega;
• <10 elujõulist organismi/ml <50 μm suurusega ja ≥10 μm suurusega.• <10 elujõulist organismi/ml <50 μm suurusega ja ≥10 μm suurusega.
Lisaks ei ületa indikaatormikroobide vetteheide määratud kontsentratsioone.
Indikaatormikroobid inimeste tervise standardina hõlmavad muuhulgas järgmist:
• toksikogeenne Vibrio cholerae (O1 ja O139) <1 kolooniaid moodustava ühikuga (ingl k • toksikogeenne Vibrio cholerae (O1 ja O139) <1 kolooniaid moodustava ühikuga (ingl k 

colony-forming unitcolony-forming unit ehk cfu)/100 ml või <1 cfu/g (märgkaal) zooplanktoni eksemplari; ehk cfu)/100 ml või <1 cfu/g (märgkaal) zooplanktoni eksemplari;
• Escherichia coli <250 cfu/100 ml; ja• Escherichia coli <250 cfu/100 ml; ja
• soole enterokokid <100 cfu/100 ml.• soole enterokokid <100 cfu/100 ml.

Ballastvee haldussüsteemid peavad olema kiidetud heaks pädeva asutuse poolt ning 
vastama IMO suunistele (Määrus D-3, Ballastvee haldussüsteemide heakskiidunõuded). 
Nende hulka kuuluvad kemikaale või biotsiide kasutavad süsteemid; organisme või 
bioloogilisi mehhanisme kasutavad süsteemid; või ballastvee keemiliste või füüsikaliste 
omaduste muutmise süsteemid.

IMO suunised ballastvee halduse konventsiooni ühetaoliseks rakendamiseks
Suunised setete vastuvõturajatistele (ingl k Guidelines for sediments reception facilities (G1))
Suunised veeproovide võtmiseks ballastveest (ingl k Guidelines for ballast water sampling 
(G2))
Suunised ballastvee halduse samaväärse vastavuse tagamiseks (ingl k Guidelines for ballast 
water management equivalent compliance (G3))
Suunised ballastvee halduseks ning ballastvee halduskavade koostamiseks (ingl k Guidelines 
for ballast water management and development of ballast water management plans (G4))
Suunised ballastvee vastuvõturajatistele (ingl k Guidelines for ballast water reception facilities 
(G5))
Suunised ballastvee vahetamiseks (ingl k Guidelines for ballast water exchange (G6))
Suunised riskianalüüsi teostamiseks määruse A-4 kohaselt (ingl k Guidelines for risk 
assessment under Regulation A-4 (G7))
Suunised ballastvee haldussüsteemide heakskiitmiseks (ingl k Guidelines for approval of 
ballast water management systems (G8))
Toimeaineid kasutavate ballastvee halduse süsteemide heakskiitmise kord (ingl k Procedure 
for approval of BWM systems that make use of active substances (G9))
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Suunised ballastvee töötlemistehnoloogia prototüüpprogrammide heakskiitmiseks ja 
ülevaatuseks (ingl k Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment 
technology programmes (G10))
Suunised ballastvee vahetamise projekti ja konstruktsiooni standarditele (ingl k Guidelines 
for ballast water exchange design and construction standards (G11)) Suunised projekti ja 
konstruktsiooni kohta laevadel setete kontrollimise hõlbustamiseks (ingl k Guidelines on 
design and construction to facilitate sediment control on ships (G12)) Suunised lisameetmete 
kohta seoses ballastvee haldusega, kaasa arvatud hädaolukorras rakendatavate meetmete 
kohta (ingl k Guidelines for additional measures regarding ballast water management including 
emergency situations (G13))
Suunised ballastvee vahetamise alade määramiseks (ingl k Guidelines on designation of areas 
for ballast water exchange (G14))

Põhiriskid
Invasiivsete liikide probleemi põhjustab suures osas viimastel aastakümnetel suurenenud 
kaubavahetuse ja liikluse maht. Selle mõju on olnud laastav maailma paljudes piirkondades. 
Kvantitatiivsed andmed näitavad, et bioinvasioonide määr suureneb ärevust tekitava 
kiirusega, mõnikord eksponentsiaalselt, ja kogu aeg tungitakse uutesse piirkondadesse. 
Merekaubandus kasvab jätkuvalt ning see probleem ei pruugi veel olla saavutanud oma 
haripunkti.

Konkreetsete näidete hulka kuuluvad euroopa rändkarbi (Dreissena polymorpha) sisse-
viimine Suurde järvistusse Kanada ja Ameerika Ühendriikide vahel, mille tõttu on kulutatud 
miljardeid dollareid reostustõrjeks ning veealuste rajatiste ja veejuhtmete puhastamiseks; 
ja ameerika kammlooma (Mnemiopsis leidyi) sisseviimine Musta merre ja Aasovi merre, 
põhjustades anšooviste ja kilude püügi hävingulähedase olukorra.

Esinevad ka rahvatervise riskid; mõned koolera epideemiad näivad olevat otseselt seotud 
ballastveega Lõuna-Ameerikas, Mehhiko lahes ja muudes piirkondades.

Proovivõtmine
IMO suuniste MEPC 50/23 lisas 3, Ballastvee proovide võtmise suuniste projekt (G2) 
sisalduvaid standardeid saab kasutada peamise viitematerjalina ballastvee proovide 
võtmisel, kui see on vajalik, et hinnata esinevaid rahvatervise riske.

Nende suuniste eesmärgiks on anda lepinguosaliste riikide asutustele, kaasa arvatud 
sadamariigi kontrolli ametnikele praktilisi ja tehnilisi juhiseid ballastveest proovide 
võtmiseks ja nende proovide analüüsimiseks, et teha kindlaks, kas laev on taganud vastavuse 
ballastvee halduse konventsioonile vastavalt artiklile 9, Laevade kontrollimine, ja määrusele 
D-1 või D-2.

Selleks tuleb ballastvee väljapumpamise ajal võtta proovid vetteheite liinilt heitepunktile 
võimalikult lähedalt, kui see on vähegi võimalik ja teostatav. Kui ballastisüsteemi 
konstruktsioon ei võimalda proovide võtmist vetteheite liinilt, siis võib olla vaja korraldada 
proovivõtmine muudmoodi. Proovide võtmine läbi hooldusavade, peiltorude või õhutorude 
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ei ole eelistatud lähenemine määrusele D-2 vastavuse hindamisel. Mis tahes ballastvee 
halduse konventsiooni kohase vastavuse testimise proovivõtu protokoll peab järgima 
järgmisi põhimõtteid, et aidata tagada lepinguosaliste riikide lähenemiste põhimõtteühtsus 
ning et tagada kindlus mereveonduse valdkonnale:
• Proovivõtuprotokoll peab olema kooskõlas nende suunistega.• Proovivõtuprotokoll peab olema kooskõlas nende suunistega.
• Proovivõtuprotokoll peab tagama, et võetud proovid on tüüpiliseks näiteks kogu ballast-• Proovivõtuprotokoll peab tagama, et võetud proovid on tüüpiliseks näiteks kogu ballast-

veest, mis pumbatakse välja mis tahes ühest tangist või tühjendatavate tankide mis tahes veest, mis pumbatakse välja mis tahes ühest tangist või tühjendatavate tankide mis tahes 
kombinatsioonist.kombinatsioonist.

• Proovivõtuprotokoll peab arvestama sellega, et hõljuvsetted väljavoolus võivad mõjutada • Proovivõtuprotokoll peab arvestama sellega, et hõljuvsetted väljavoolus võivad mõjutada 
proovivõtutulemusi.proovivõtutulemusi.

• Proovivõtuprotokoll peab nägema ette proovide võtmise sobivatest heitepunktidest.• Proovivõtuprotokoll peab nägema ette proovide võtmise sobivatest heitepunktidest.
• Võetud proovide kvantiteet ja kvaliteet peab olema piisav demonstreerimaks, kas • Võetud proovide kvantiteet ja kvaliteet peab olema piisav demonstreerimaks, kas 

väljapumbatav ballastvesi vastab asjakohasele standardile.väljapumbatav ballastvesi vastab asjakohasele standardile.
• Proove tuleb võtta ohutult ja praktilisel viisil.• Proove tuleb võtta ohutult ja praktilisel viisil.
• Proovid peaks olema käideldava suurusega.• Proovid peaks olema käideldava suurusega.
• Proovid tuleb võtta, pitseerida ja säilitada tagamaks, et neid saab kasutada konventsioonile • Proovid tuleb võtta, pitseerida ja säilitada tagamaks, et neid saab kasutada konventsioonile 

vastavuse testimiseks.vastavuse testimiseks.
• Proove tuleb täielikult analüüsida testimismeetodi lubatud hoiuaja jooksul akrediteeritud • Proove tuleb täielikult analüüsida testimismeetodi lubatud hoiuaja jooksul akrediteeritud 

laboris.laboris.
• Proove tuleb transportida, käsitseda ja säilitada järelevalveahelale esitatavate nõuetega • Proove tuleb transportida, käsitseda ja säilitada järelevalveahelale esitatavate nõuetega 

arvestades.arvestades.

Enne määrusele D-2 vastavuse testimist on soovitav esimese sammuna võtta tüüpiliseks 
näiteks olev proov väljapumbatavast ballastveest, et teha kindlaks, kas laev on määrusele 
potentsiaalselt vastav või mittevastav. Selline test võib aidata lepinguosalisel riigil tuvastada 
viivitamata rakendatavad leevendusmeetmed oma volituste ulatuses vältimaks laevalt 
väljapumbatava võimaliku mittevastava ballastvee lisamõju.

Hädaolukorras või epideemia puhul võivad sadamariigid kasutada alternatiivseid 
proovivõtumeetodeid, mida võib olla vaja rakendada lühikese etteteatamisajaga. Nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatesse sadamatesse sisenevatele laevadele tuleb teatada neist 
proovivõtumeetoditest. Sellistes olukordades ei pruugi nad ilmtingimata WHOd teavitada, 
ent selline teavitamine võib olla kasulik teistele osapooltele.

Dokumentide ülevaatus
• Ballastveesüsteemi ehitusjoonised.• Ballastveesüsteemi ehitusjoonised.
• IMO ballastvee vorm.• IMO ballastvee vorm.
• Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise käsi-• Rahvusvaheline laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise käsi-

raamat.raamat.
• Ballastvee töötlemise seadmestiku hooldusjuhised.• Ballastvee töötlemise seadmestiku hooldusjuhised.

Viited
International conventions
IMO (2007), International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast 
Water and Sediments.
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(G3). London, IMO, 2005.
Resolution MEPC.124(53) Guidelines for ballast water exchange (G6). London, IMO, 2005. 
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water management plans (G4). London, IMO, 2005.
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Resolution MEPC.149(55) Guidelines for ballast water exchange design and construction 
standards (G11). London, IMO, 2006.
Resolution MEPC.150(55) Guidelines on design and construction to facilitate sediment control 
on ships (G12). London, IMO, 2006.
Resolution MEPC.151(55) Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (G14). 
London, IMO, 2006.
Resolution MEPC.153(55) Guidelines for ballast water reception facilities (G5). London, IMO, 
2006.
Resolution MEPC.161 (56) Guidelines for additional measures regarding ballast water 
management including emergency situations (G13). London, IMO, 2007.
Resolution MEPC.162(56) Guidelines for risk assessment under Regulation A-4 of the BSM 
Convention (G7). London, IMO, 2007.
Resolution MEPC.169(57) Procedure for approval of ballast water management systems that 
make use of active substances. London, IMO, 2000.
Resolution MEPC.173(50) Guidelines for ballast water sampling (G2). London, IMO, 2000. 
Resolution MEPC.174(50) Guidelines for approval of ballast water management systems (G0). 
London, IMO, 2000.
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systems. London, IMO, 2000.
Resolution MEPC.100(60) Installation of ballast water management systems on new ships in 
accordance with the application dates contained in the Ballast Water Management Convention 
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Vald-
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Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused
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11.1 Haldus

11.1.1
❏

Puudub IMO ballastvee 
registreerimisraamat.

Näha ette terviklik ballastvee 
registreerimisraamat. ❏

11.1.2
❏

Ballastvee halduskava (ingl k ballast-
water management plan ehk BWMP)
puudub.

Koostada BWMP vastavalt IMO suunistele. ❏

Rakendada kõiki BWMPga määratletud 
protseduure. ❏

11.1.3
❏

Ballastvee töötlemise seadmestik on 
paigaldatud, ent tehniline info selle 
kohta ei ole kättesaadav.

Näha ette tehniline info ballastvee 
töötlemise kohta järgmiseks 
kontrollimiseks.

❏

11.2 Ballastvee vahetamine ja töötlemine

11.2.1
❏

Ballastvett ei ole avamerel 
vahetatud, pardal puudub 
töötlemissüsteem või pardal ei 
teostata ballastvee töötlemist.

Kõik tühjendusklapid viivitamata sulgeda. ❏

Teavitada asjakohast asutust (nt 
sadamapolitseid või sadamariigi kontrolli). ❏

Pumbata vajadusel välja asjakohase 
asutuse järelevalve all. ❏

11.2.2
❏

Soolsuse test näitab, et avamerel ei 
ole vett vahetatud.

Teatada asjakohasele asutusele, et 
võetaks proovid vees sisalduvate kahjulike 
veeorganismide ja nakkusetekitajate 
põhjustatud riski hindamiseks.

❏

11.2.3
❏

Töötlemisseadmestik on IMO poolt 
heaks kiitmata.

Sulgeda tühjendusliinid ja -klapid. ❏

Pumbata vajadusel välja asjakohase 
asutuse järelevalve all. ❏

Teavitada asjakohast asutust (nt 
sadamapolitseid või sadamariigi kontrolli). ❏

11.3 Vetteheide

11.3.1
❏

Töötlemata või vahetamata 
ballastvett on pumbatud 
või pumbatakse 
sadamaakvatooriumisse, jõkke või 
muul kaitstud alal.

Lõpetada viivitamata väljapumpamine 
ja teavitada asjakohast asutust (nt 
sadamapolitseid või sadamariigi kontrolli).

❏
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Valdkond 12.Valdkond 12. Lastiruumid Lastiruumid

Sissejuhatus
Laeva pardal esinevatele rahvatervise riskidele kaasa aitavate tegurite hulka kuuluvad 
lastiruumide projekt, konstruktsioon, haldus ja kasutamine. Teatud rahvatervise riske 
võidakse viia ühest riigist teise lastiruumidesse lastitud saastunud või nakatunud lastiga, lasti 
pardal saastumise või vektoritega infestatsiooni kaudu, ning sobimatute või ebapiisavate 
ennetavate ja kontrollmeetmete rakendamise tõttu pardal.

Kontrollimiseks peavad lastiruumid olema tühjad. Vastavalt IMO resolutsioonile A.064(20) 
ning tahke mahtlasti lastimise ja lossimise käsiraamatule terminali esindajatele (ingl k 
Manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives ehk BLU 
koodeks), 2000. aasta väljaanne, tuleb rakendada spetsiifi lisi ettevaatusabinõusid enne 
laevade pardal kinnistesse ruumidesse sisenemist. Laevade lastiruumides võib olla ohtlik 
keskkond ning seda eeskätt juhul, kui lasti on fumigeeritud reisi ajal, ja/või esineb hapnikukao 
karakteristikuid, või tuleohtlikke või mürgiseid aure. Lastiruumi tuleb kontrollida kohe, kui 
lastiruumi lossimine on lõpetatud ning lastiruumi on ohutu siseneda.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
IMO soovitused laevade pardal kinnistesse ruumidesse sisenemiseks (ingl k Recommendations 
for entering enclosed spaces aboard ships [resolutsioon A.864(20)])
3 Hindamine
3.2 Kinnise ruumi atmosfääri testimiseks ja sellesse sisenemiseks järgitavate protseduuride 
osas tuleb otsus teha eelhinnangu põhjal. Vajalikud protseduurid sõltuvad sellest, kas 
riskianalüüs näitab, et:
1. esineb miniaalne risk ruumi siseneva personali tervisele või elule;
2. puudub otsene risk tervisele või elule, ent risk võib tekkida töö käigus kinnises ruumis; ja
3. tuvastatud on risk tervisele või elule.
Kui eelhinnang näitab, et esineb minimaalne risk tervisele või elule või et risk võib tekkida 
kinnises ruumis tehtava töö käigus, siis tuleb vastavalt asjakohasusele järgida punktides 4, 5, 
6 ja 7 kirjeldatud ettevaatusabinõusid.

Kui eelhinnang tuvastab riski elule või tervisele ja kui sisenemine on vajalik, siis tuleb järgida 
ka punktis 8 kirjeldatud lisaettevaatusabinõusid.

9.5 Fumigeerimine
Laeva fumigeerimisel tuleb järgida üksikasjalikke soovitusi, mis sisalduvad laevadel 
pestitsiidide kasutamise soovitustes. Fumigeeritud ruumidega külgnevaid ruume tuleb 
pidada fumigeeritud ruumideks.

IMO I267:2008, Tahke mahtlasti lastimise ja lossimise käsiraamat terminali 
esindajatele (ingl k Manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal 

representatives) (BLU koodeks), 2008. aasta väljaanne
See käsiraamat sisaldab määrusi olmejäätmete ja muude tahkete jäätmete põhjustatud 
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reostuse vältimiseks. Lisas on määratletud erinevat tüüpi jäätmed ning kaugus maismaast, 
kus need võib vette heita, ja kuidas seda tuleb teha.

IMO 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise 
konventsioon (ingl k International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

1973) (muudetuna selle kohta käiva 1978. aasta protokolliga [MARPOL 73/78])
Vastavalt sellele konventsioonile peetakse lastiruumidest pärit jäätmeteks järgmist tüüpi 
jäätmeid: pakkimispuit, katkised kaubaalused, soringud, trossid ja katted.

IMO SOLAS XII/6.5.1 — Lastiruumide kaitsmine lastimis-/lossimisseadmete eest (ingl k 
Protection of cargo holds from loading/discharge equipment) ja SOLAS XII/6.5.3 — 
Lastiruumi konstruktsioonide ja paneelide purunemine (ingl k Failure of cargo hold 

structural members and panels)

Põhiriskid
Pardal esinevate rahvatervise põhiriskide hulka kuuluvad lastiruumide projekt, konstrukt-
sioon, haldus ja kasutamine. Teatud rahvatervise riske võidakse viia ühest riigist teise 
lastiruumidesse lastitud saastunud või nakatunud lastiga, lasti pardal saastumise või 
vektoritega infestatsiooni kaudu, ning sobimatute või ebapiisavate ennetavate ja 
kontrollmeetmete rakendamise tõttu pardal.

Dokumentide ülevaatus
• Halduskavad.• Halduskavad.
• Tööprotseduurid.• Tööprotseduurid.
• Kinnisesse ruumi sisenemise protseduurid ja registrid.• Kinnisesse ruumi sisenemise protseduurid ja registrid.
• Töösulu ja väljaregistreerimise protseduurid.• Töösulu ja väljaregistreerimise protseduurid.
• Materjali ohutuskaardid.• Materjali ohutuskaardid.
• Ehitusjoonised (kaasa arvatud äravool).• Ehitusjoonised (kaasa arvatud äravool).
• Ventilatsioonisüsteemi joonised.• Ventilatsioonisüsteemi joonised.
• Vektorite tõrje registrid.• Vektorite tõrje registrid.
• Puhastamisgraafi k.• Puhastamisgraafi k.

Viited
International conventions
IMO, International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), Regulation XII/6.5.1. 
London, IMO, 1974.
IMO, I267:2008 Manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal 
representatives. London, IMO, 2008.
IMO, Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships. London, IMO, 1997.
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12.1 Tööprotseduurid

12.1
❏

Tööprotseduurid rahvatervise riskide 
kontrollimiseks ja tõrjeks vastavalt 
pardal oleva lasti karakteristikutele 
ja kujule puuduvad või on 
ebaefektiivsed.

Näha ette tööprotseduurid 
kontrollimaks proaktiivselt rahvatervise 
riske personalile, reisijatele ja 
kogukondadele, mida sadamasse 
jõudvad laevad ja lastid võivad mõjutada. 

❏

Koostada asjakohased halduskavad. ❏

12.2 Projekt, konstruktsioon ja paigutus

12.2.1
❏

Projekt, konstruktsioon ja 
paigutus loovad eelsoodumuse 
rahvatervise riskide kontroll- ja 
tõrjemeetmete puudulikuks 
osutumisele.

Rakendada meetmeid konstruktsiooni, 
ehituse ja paigutuse korrigeerimiseks, et 
muuta need sobivaks ettenähtud otstarbel 
kasutamiseks.

❏

12.2.2
❏

Tuvastati saastunud materjalide, 
vedelike, gaaside, võõrkehade või 
vektorite sissepääs.

Teostada desinfektsioon, desinsektsioon 
või deratisatsioon, kui ilmneb saastumine. ❏

Eraldada kahtlusalune last või saastumis- 
või riknemistunnustega last. ❏

12.3 Puhastamine ja hooldus

12.3.1
❏

Ehitusmaterjalid ja konstruktsioon 
ei hõlbusta puhastamist ja/või 
konstruktsioon soodustab vektorite 
varjumist.

Kõrvaldada konstruktsiooni puudused 
ning ehitada ümber, kasutades 
puhastamist ja dekontaminatsiooni 
hõlbustavaid materjale.

❏

Saastunud esemed kõrvaldada või 
isoleerida. ❏

12.3.2
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
nende leiukohtade esinemise kohta.

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
desinsektsioon või deratisatsioon. ❏

12.4 Keskkonnatingimuste kontrollimise seadmed

12.4.1
❏

Lasti tüübile vastavalt 
keskkonnatingimuste 
kontrollimiseks vajalikud 
seadmed puuduvad või 
ei ole piisavad või on
ebaefektiivsed.

Kõrvaldada olemasoleva 
seadmestikuga seotud puudused 
ning koostada protseduuride kirjalik 
kirjeldus efektiivsete toimingute 
kindlustamiseks.

❏

12.5 Äravoolud

12.5.1
❏

Äravoolud ei ole üksteisest 
ja kõikidest muudest 
äravoolusüsteemidest sõltumatud.

Kõrvaldada puudused ning tagada, et 
äravoolud on üksteisest ja kõikidest 
muudest äravoolusüsteemidest 
sõltumatud.

❏

12.5.2
❏

Äravoolud on ühendatud 
äravooluga, mis võtab vastu ka 
inimeste reovett või meditsiinilisi 
jäätmeid.

Eraldada äravool inimeste reovett 
või meditsiinilisi jäätmeid kandvast 
äravoolusüsteemist.

❏

12.5.3
❏

Äravooluliinid ei tühjene lahtistesse 
äravoolukaevudesse.

Äravooluliinid tuleb tühjendada 
õhuvahega lahtistesse 
äravoolukaevudesse.

❏
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12.6 Ventilatsioon

12.6.1
❏

Külma õhu või kuuma õhu süsteemi 
(või mõlema) teenindusava 
teenindab rohkem kui üht lahtrit.

Paigaldada eraldi kanalid ventilatsiooni-, 
õhu konditsioneerimise ja 
küttesüsteemidele.

❏

Näha ette eraldi teenindusavad iga lahtri 
jaoks. ❏

12.6.2
❏

Leidub tõendeid vektorite ja/või 
nende leiukohtade esinemise kohta.

Muuta ülatekilt otse lastiruumidesse, 
masinaruumi ja katlaruumidesse ulatuvad 
ilma rõhtsate pikendusteta kanalid ükskõik 
kummas otsas vektorikindlaks.

❏

Teostada viivitamata desinfektsioon, 
desinsektsioon või deratisatsioon. ❏
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Valdkond 13.Valdkond 13. Muud süsteemid ja valdkonnad/alad Muud süsteemid ja valdkonnad/alad

Sissejuhatus
On ka muid süsteeme ja valdkondi/alasid, mis võivad tervise seisukohast problemaatilised 
olla. Vektorid on üheks suuremaks terviseriskiks reisijatele ja laevapere liikmetele. Pardal 
võivad haigusi edasi kanda sääsed, rotid, hiired, prussakad, kärbsed, täid ja rotikirbud. 
Lisaks on närilised end hästi sisse seadnud sadamapiirkondades ning neid peetakse 
paljude haiguste nagu katk, endeemiline tüüfus, salmonelloos, trihhinoos, leptospiroos ja 
rotihammustuspalavik vektororganismideks. Vektorite ja nende leiukohtade seire ja tõrje on 
vajalik laevadel terviseohutu keskkonna säilitamiseks.

Suurte vihmasadude või üleujutuse põhjustatud seisev vesi võib olla sigimispaigaks 
sääskedele. Seega võib see suurendada kokkupuuteohtu vektoritega edasikanduvate 
haigustega nagu dengue palavik, malaaria ja lääne-niiluse palavik.

Pesumasinad ja pesupesemisruumid on laevade jaoks asendamatud vastavalt 1949. aasta 
laevaperede majutuse konventsioonile C92 (revideeritud) (ingl k C92 Accommodation 
of Crews Convention (Revised) 1949). See dokument sisaldab üksikasjalikke minimaalseid 
standardeid selliste ruumide, kaasa arvatud sanitaarruumide, asukohale, konstruktsioonile, 
plaanile ja seadmetele.

Äravool pesu pesemise ruumidest liigitatakse halli vee alla vastavalt 1973. aasta rahvusvahelise 
laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (ingl k International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships 1973) (muudetuna selle kohta käiva 1978. aasta 
protokolliga [MARPOL 73/78]) lisale V. Sellele eelnevate jäätmete põhjustatud reostuse 
vältimise määruste (ingl k Garbage Pollution Prevention Regulations) kohaselt ei peetud 
kambüüsist pärit vedeldatud prügi jäätmete hulka kuuluvaks, mistõttu puudusid piirangud 
selle vetteheitele, kui see ei sisaldanud MARPOLi 73/78 määrustes kirjeldatud saasteainet. 
Kuigi hall vesi kujutab tavaliselt endast väiksemat ohtu kui näiteks must vesi, siis võib hall 
vesi vahel siiski sisaldada teatud kahjulikke komponente detergendijääkide või valgendist 
pärit kloori näol.

Rahvusvahelised standardid ja soovitused
Rahvusvahelised tervise-eeskirjad (IHR) (2005) (ingl k International Health Regulations)
Artikkel 24, Veovahendite operaatorid:
Lepinguosalised riigid rakendavad teostatavaid meetmeid kooskõlas käesolevate 
eeskirjadega tagamaks, et veovahendite operaatorid:
(a) täidavad kõiki WHO soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt kasutusele võetud 
tervishoiumeetmeid;
(b) teavitavad reisijaid WHO poolt soovitatud ja lepinguosalise riigi poolt pardal 
rakendamiseks kasutusele võetud tervishoiumeetmetest; ja
(c) hoiavad püsivalt veovahendid, mille eest nad vastutavad, nakkus- ja saasteallika, k.a. 
vektorite ja seisuvee või muude vektorite leiukohtade, vabana. Vastavate tõendite leidmisel 
võib olla vaja rakendada nakkuse ja saaste allikate tõrjemeetmeid.
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Lisa 1B, Tagada võimalikult teostatav programm ning koolitada personali piiriületus-
punktides ja nende lähedal vektorite ja reservuaaride tõrjeks.

Lisa 5, Spetsiifi lised meetmed vektorite põhjustatud haiguste tarvis.

ILO 2006. aasta meretöönormide konventsioon (ingl k ILO Maritime Labour Convention 

2006)
Määrus 3.1, Majutus- ja puhkeruumid
Standard A3.1, Majutus- ja puhkeruumid
13. Olemas on sobiva asukoha ja sisustusega pesupesemisruumid.
Määrus 3.1, Majutus- ja puhkeruumid
Suunis B3.1.7, Sanitaarruumid
4. Meresõitjate jaoks olemasolevad pesu pesemise ruumid peaks sisaldama:
(a) pesumasinaid;
(b) kuivatusmasinaid või piisava kütte ja ventilatsiooniga kuivatusruume; ja
(c) triikraudu ja triikimislaudu või nendega võrdväärseid seadmeid.

ILO 1949. aasta C92 laevaperede majutuse konventsioon (revideeritud) (ingl k ILO C92 

Accommodation of Crews Convention (Revised) 1949)
Artikkel 13:
12. Kõikidel laevadel nähakse ette laevapere suurusele ja merereisi tavalisele kestusele 
vastavad ruumid riiete pesemiseks ja kuivatamiseks.
13. Riiete pesemiseks ettenähtud ruumides on sobivad piisava külma ja kuuma magevee 
varustusega või vee soojendamisseadmetega kraanikausid, mis võivad olla paigaldatud 
pesuruumidesse, kui eraldi pesu pesemise ruumide olemasolu ei ole mõistlikult teostatav.
14. Riiete kuivatamise võimalus nähakse ette magamis- ja messiruumidest eraldi ruumis, mis 
on piisavalt ventileeritud ja köetud ning varustatud pesunööride või muude vahenditega 
riiete riputamiseks.

Põhiriskid
Paljud haigused kanduvad inimestele vektororganismide nagu näiteks rottide, sääskede, 
hiirte, prussakate, kärbeste, täide ja rotikirpude kaudu. Kui ei rakendata sobivaid tõrje-
meetmeid, siis võivad need vektorid pääseda laeva pardale, seejärel sigida ja levida üle 
mere. See oleks tõsiseks terviseriskiks laevaperele ja reisijatele. Pealegi võivad pardal olevad 
isikud ja vektorid levitada haigusi teiste riikide sadamates.

Näiteks pakub seisev vesi laeva pardal või selle päästepaatides elupaika sääskedele munade 
munemiseks. Seisvast veest sirguvad täiskasvanud sääsed, kes oma elutsükli kaigus 
omakorda munevad. Kui vesi jääb kauaks seisma või kui tugevad vihmasajud või üleujutus 
uue seisuvee tekitavad, võib sääskede rohke paljunemine jätkuda mitmeid nädalaid või 
isegi kuid. Efektiivseid tõrjemeetmeid kasutamata võivad sääsed laeva pardal elada ning 
rahvusvahelistel reisidel levitada nakkushaigusi.

Muude riskide hulka kuulub kokkupuude vere või muude potensiaalselt nakkusohtlike 
saastunud esemete või materjalidega; näiteks võivad kajutiteenijad, kui nad ei kanna 
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vastavaid isikukaitsevahendeid, kokku puutuda saastunud pesuga. Lisaks kuuluvad tervise-
riskide hulka ka pesu pesemise protsessis kasutatud ohtlikud kemikaalid, tolm riietest ja 
pulbrilised detergendid ning töökoha halb ventilatsioon.

Dokumentide ülevaatus
• Integreeritud vektorite halduskava.• Integreeritud vektorite halduskava.

Viited
International conventions
ILO, Maritime Labour Convention 2006.

Scientifi c literature
Anselmo M et al. (1996). Port malaria caused by Plasmodium falciparum: a case report. 
Le Infezioni in Medicina, 4:45-47.
Delmont J et al. (1994). Harbour-acquired Plasmodium falciparum malaria. Lancet, 344:330-331.
Delmont J et al. (1995). Apropos of 2 cases of severe malaria contracted in the port of 
Marseille. Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique, 00:170-173.
Draganescu N et al. (1977). Epidemic outbreak caused by West Nile virus in the crew of a 
Romanian cargo ship passing the Suez Canal and the Red Sea on route to Yokohama. 
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Fijan S, Sostar-Turk S, Cencic A (2005). Implementing hygiene monitoring systems in hospital 
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Peleman R et al. (2000). Indigenous malaria in a suburb of Ghent, Belgium. Journal of Travel 
Medicine, 7:40-49.
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Vald-
kondade 
koodid

Kontrollimistulemused: 
leitud tõendusmaterjalid, 
proovivõtutulemused, ülevaadatud 
dokumendid

Kontroll- ja tõrjemeetmed ning 
korrigeerivad tegevused

N
õu

ta
v

So
ov

ita
v

13.1 Üldine vektorite haldussüsteem

13.1.1
❏

Puudub rotikindel kaitsepiire.
Paigaldada närilisekindel kaitsepiire, et 
hoida ära näriliste pääs laeva pardale 
kinnitustrosse pidi.

❏

13.1.2
❏

Puudub integreeritud vektorite 
halduskava.

Koostada integreeritud vektorite 
halduskava. ❏

13.1.3
❏

Vektorite tõrje kontrollaruanded ja 
logid ei ole kättesaadavad (kaasa 
arvatud pestitsiidide kasutamine).

Teostada korrapärast seiret vektorite 
ja nende leiukohtade esinemise kohta; 
näiteks kasutada ja kontrollida näriliste 
lõksusid ja muid seadmeid.

❏

Võtta kasutusele vektorite tõrje 
kontrollaruanded ja logid, kaasa arvatud 
pestitsiidide kasutamise logid.

❏

13.2 Seisev vesi

13.2.1
❏

Tõendid seisva vee olemasolust 
erinevates piirkondades laeva 
avaruumides (nt päästepaatide 
katted, pilss, piigat, varikatused, 
rennid, õhu töötlemise seadmestik), 
milles võib peituda putukate 
vastseid.

Tõendid süvendite või truupide 
olemasolust, kuhu võib koguneda 
seisev vesi.

Rakendada tööprotseduure kontrollimaks 
ja tõrjumaks rahvatervise riske laevaperele 
ja reisijatele ja kogukondadele, mida 
võivad mõjutada sadamatesse jõudvad 
laevad ja lastid.

❏

13.2.2
❏

Tõendid elavate vektorite või 
nende vastsete esinemise kohta 
päästepaatide sees seisvas vees.

Kõrvaldada seisev vesi ja rakendada 
vektorite tõrjemeetmeid. ❏

13.3 Pesumasinate ja pesu pesemise ruumide konstruktsioon

13.3.1
❏

Ehitusmaterjalid ja konstruktsioon 
muudavad puhastamise raskeks.

Konstrueerida ja ehitada ümber, nii et 
materjalid hõlbustavad puhastamist ja 
dekontaminatsiooni.

❏

13.3.2
❏

Sobimatu heitvee ja jäätmete 
äravoolusüsteemide paigaldis.

Tagada sobivate mõõtudega heitvee 
ja jäätmete äravoolusüsteem ning 
konstruktsioon, mis viib miinimumini 
takistuste riski ja hõlbustab puhastamist.

❏

13.3.3
❏

Uksed ja aknad ei võimalda 
nõuetekohast ventilatsiooni. Muuta uste ja akende konstruktsiooni. ❏

13.3.4
❏

Põrandad ei võimalda nõuetekohast 
puhastamist.

Ehitada põrandad ümber, kasutades 
vastupidavat, lihtsalt puhastatavat, 
niiskusekindlat ja kuivaks valguvat 
materjali. 

❏
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1. lisa Laeva sanitaartunnistuse näidis (IHR 2005, Lisa 3)
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2. lisa Algoritm laeva sanitaartunnistuste väljastamiseks, 
korduv inspekteerimiste korraldamiseks ja mõjutatud trans-
pordi vahendite käitamiseks

S 1TSENAARIUM STSENAARIUM 2 STSENAARIUM 3

Laev saabub.

Sadam saab merenduse

tervisedeklaratsiooni

artikkel(IHR 37)

otse laevalt või muult allikalt

MIS ON JÄRGMINE SAMM?

Laev taotleb

uut tunnistust

Korduvinspekteerimine

või ette teatamata

inspekteerimine

Teatatakse

võimaliku rahvatervise

riski tunnustest

või sümptomitest
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Jah

Ei

Jah

Jah

Ei

Jah

Ei

Ei

S 1:TSENAARIUM
Laev taotleb uut tunnistust

( artikkel )IHR 39

Kas pädev asutus

saab teha

inspekteerimise?

Kõikidel aladel tehakse täielik

inspekteerimine, lähtudes

soovitustestWHO

Kas laeva

pardal leiti tõendeid

rahvatervise

riskide kohta?

Kas on

rahvatervise riski

kliinilisi tunnuseid või

sümptomeid või on

tunnistus kehtetu?

Kas

kontrollmeetmed

saab edukalt

võtta sadamas?

Väljastatakse laeva sanitaarkontrolli

tunnistus või pikendamine ja

üksikasjalikud märkmed tõendite/

nõutavate kontrollmeetmete

kohta nt kohalik aruanne või(

tõendusmaterjalide registreerimise

vorm, . lisa7 )

Pikendage kehtivat

sanitaartunnistust kuni

30 päeva võrra, lisades

tunnistusele pikendamise

templi

Väljastage laeva

sanitaarkontrollist

vabastamise tunnistus

Vt stsenaarium 3

Väljastage laeva

sanitaarkontrolli tunnistus

ning märkmed meetmete/

tulemuste kohta

Teavitage järgmist sadamat

tõenditest ja nõutavatest

kontrollmeetmetest
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Jah

Jah

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

S :TSENAARIUM 2
Korduvinspekteerimine või

ette teatamata inspekteerimine

Kas laeval on

pikendatud sanitaartunnistus

ja taotletakse

uut tunnistust?

Kas on

teadaolevaid või

uusi tõendeid

rahvatervise

riskide kohta?

Rahvatervise riski

kliinilised tunnused

või sümptomid

Kas

kontrollmeetmed

saab lõpule viia?

Pange tempel sanitaartunnistusele

ja lisage üksikasjalikud märkused

tõendite ja nõutavate kontroll-

meetmete kohta nt kohalik(

aruanne või tõendusmaterjalide

registreerimise vorm, 7. lisa)

Vt stsenaarium 3

Vt stsenaarium 1

Pange tempel kehtivale

sanitaartunnistusele ja lisage

märkused uuesti

inspekteeritud alade

rahuldava seisukorra kohta

Pange tempel kehtivale

sanitaartunnistusele ja

lisage kõikide rakendatud

meetmete loetelu

Teavitage järgmist sadamat

tõenditest ja nõutavatest

kontrollmeetmetest
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Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

S :TSENAARIUM 3
Teatatakse võimaliku rahvatervise riski

tunnustest või sümptomitest
(IHR artikkel 27)

Kas on kliinilisi

tunnuseid või sümptomeid

ja fakte või tõendeid rahvatervise

riski kohta laeva pardal?

Pädev asutus käsitab laeva

mõjutatud transpordivahendina

Riski hindamine,

et otsustada, kas teatada

sellest riiklikule

IHR kontaktpunktile

Vajaduse korral desinfektsioon,

dekontaminatsioon, desinsektsioon

või deratisatsioon, et tagada

rahvatervise riski

piisav vähendamine

Kas pädev asutus

suudab rakendada

kontrollimeetmeid

ja saada häid

tulemusi?

Laev ei ole mõjutatud. Lisage

kehtivale sanitaartunnistusele

üksikasjalikud märkused

tõendite ja rakendatud meetmete

kohta või väljastage uus

sanitaarkontrolli tunnistus

taotluse korral ja pärast

täielikku inspekteerimist)

Laev ei ole mõjutatud

Pädev asutus võib

vajaduse korral anda

laevale edasist abi

Teatage sellest riiklikule

kontaktpunktile

Pange tempel kehtivale

sanitaartunnistusele ja lisage

märkused tõendite ja nõutavate

kontrollimeetmete kohta

ning teavitage järgmist sadamat

Korduvinspekteerimine

ja kontrollimeetmed

järgmises sadamas
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3. lisa Alade inspekteerimise järjekord

Käesolevas lisas esitatakse alade inspekteerimise võimalik järjekord vastavalt laeva tegevus-
juhistele. Järjekord lähtub põhimõttest, et esimesena tuleb inspekteerida puhtaid alasid ja 
seejärel tehnilisi piirkondi. Järjekord aitab inspektoritel vältida ristsaastamist.

Mõnes kriitilises piirkonnas, nagu kambüüsid, peavad inspektorid järgima häid hügieeni-
tavasid, kandes puhtaid, ühekordselt kasutatavaid riideid (nt põlled, kindad, peakatted).

Tabel A3.1
Võimalik inspekteerimise järjekord

Piirkond Ala Põhimõte

Siseruumid

Eluruumid Alustage ülemistest eluruumidest

Kambüüs, toiduladu ja teenindusalad Tõenäoliselt puhtamad kui toiduladu

Toiduladu Tõenäoliselt puhtamad kui laod

Laod Sarnased kambüüsi ja toidulaoga

Lastehoiuruumid Tavaliselt mustemad kui toidukäitlemise 
alad

Meditsiiniruumid Pärast toidukäitlemise alasid, et vältida 
ristsaastumist

Ujumisbasseinid, spaad ja saunad Vahel siseruumides, vahel tekil

Muud alad ja süsteemid Pesuruumid ja pesula tavaliselt puhtamad 
kui jäätmeala

Jäätmed (tahked ja meditsiinilised) Kõige mustem ala siseruumides, vahel 
tekil

Masinaruumi 
sisemus

Masinaruum Ülevaade

Joogivesi Enamik osasid masinaruumis

Reovesi Enamik osasid masinaruumis

Ballastitankid
Juurdepääs masinaruumist, läbi 
torujuhtme avatud tekilt või 
lastiruumidest

Välisruumid
Lastiruumid Väljas

Seisuvesi Tekil
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4. lisa Inspektorite ja meeskonna isikukaitsevahendid

Järgmine tabel on loetelu isikukaitsevahenditest, mis peavad olema laeva meeskonnale ja 
inspektoritele kättesaadavad. Tabelis on näidatud, kas inspektorid peavad kandma isiku-
kaitsevahendeid tavainspekteerimise ajal või kolde uurimisel.

Tabel A 4.1
Meeskonna ja inspektorite isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid Inspektoril tavainspekteerimise ajal Inspektoril kolde uurimisel

Kiiver X X

Peakate X

Kaitseprillid või näokaitse X

Kõrvakaitsed X

Näomask X (FFP3 standard)

Töökindad (nt nahkkindad) X

Kummikindad X X

Põll X

Veekindel põll X

Ühekordselt kasutatav 
kombinesoon X

Käte desinfi tseerimise vedelik X X

Signaalvest või signaaljope X

Täispuhutav päästevest X

Mittelibisevad isoleertaldadega 
kaitsekingad X

Mõnes piirkonnas 
putukatõrjevahendid X
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5. lisa Laeva inspekteerimiseks vajalik tehniline varustus

Järgmises tabelis on loetletud varustus, mis peab olema inspektorite käsutuses laeva 
inspekteerimisel. Tabelis on näidatud, kas inspektorid peaksid kasutama nimetatud varustust 
tavainspekteerimise ajal või haiguspuhangu põhjuste uurimisel.

Tabel A5.1
Laeva inspekteerimiseks vajalik tehniline varustus

Tehniline varustus
Inspektoril tava-
inspekteerimise 
ajal

Inspektoril haigus-
puhangu põhjuste 
uurimisel

Otstarve

Taskulamp (ideaalis 
plahvatuskindel) X X

Plahvatuskindel ehitus 
võib olla mõnes piirkonnas 
vajalik.

Kalibreeritud toidutermo-
meeter (kontakt- või 
infrapunatermomeeter)

X X

Toidu temperatuuri 
mõõtmiseks. 
Infrapunatermomeetreid 
kasuta takse otsese kontakti 
vältimiseks.

Pihusti kahjurite leidmiseks X X Prussakate väljaajamiseks 
suletud ruumidest.

Valge riie X X Kahjurite (nt kirpude) 
leidmiseks.

Kahepoolne kleeplint X X Roomavate putukate 
avastamiseks.

Pitsatid ja templid X X Tunnistuste kinnitamiseks.

Pastakad, kirjutusalus ja 
märkmepaberid X X Paberitöö lihtsustamiseks.

Sõnaraamat X X
Laevaoperaatori ja inspektori 
vahelise suhtlemise 
lihtsustamiseks.

Kruvikeerajate komplekt X X
Vajaduse korral 
inspekteerimise käigus 
seadmete avamiseks.

Esmaabikomplekt X X Isikliku ohutuse jaoks.

Sülearvuti ja mobiilne printer X X

Vajalikud tunnistuste 
printimiseks või 
liiniloetelude leidmiseks 
otse andmebaasist või muu 
tarkvara abil.

Kokkupandav joonlaud või 
mõõdulint X Õhulukkude jmt mõõtmiseks.

Suitsupulk või muu suitsu tekitav 
seadeldis X X

Äratõmbekubude ja 
ventilatsiooni süsteemide 
katsetamiseks.

Ultraviolettlamp X X Inim- ja näriliste uriiniga 
saastumise avastamiseks.
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Tehniline varustus
Inspektoril tava-
inspekteerimise 
ajal

Inspektoril haigus-
puhangu põhjuste 
uurimisel

Otstarve

Veeanalüüsikomplekt, kuhu 
kuuluvad:
• pH-meeter
• termomeeter
• juhtivusandur
• kloorisisalduse määramise 

komplekt
• kareduse määramise komplekt
• hägususe määramise komplekt

X X

Laeva pardal oleva joogivee 
võimaliku saastumise 
ohu hindamiseks ja 
desinfi tseerimismeetmete 
kontrollimiseks.

Veeproovide võtmise komplekt, 
kuhu kuuluvad:
• haarats ja kuuskantvõti
• gaasipõleti
• pihusti etanooliga (70%)
• ühekordselt kasutatavad 

paberkäterätid

X X
Analüüsimiseks piisava 
kvaliteediga veeproovide 
võtmiseks.

Steriilsed klaaspudelid 
naatriumtiosulfaadiga X X Vee mikrobioloogiliseks 

analüüsimiseks.

Tampoon valkude avastamiseks X
Pindade nõuetekohase 
puhastamise kontrollimiseks 
(nt kambüüsis).

Proovianumad:
• väljaheite ja uriini jaoks
• vereproovi jaoks
• tampoonide jaoks
• toiduproovide jaoks

X

Erinevatest võimalikest 
saasteallikatest (nt vesi, toit, 
inimene, pinnad, seadmed) 
proovide võtmiseks.

Kaamera (ideaalis digitaalne) X X Tõendite jäädvustamiseks.

Turvakaalutlustel ja laeva pardale mineku lihtsustamiseks tuleb käesolevas loetelus nimetatud 
varustus panna seljakotti või muusse kaasaskantavasse mahutisse.
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6. lisa Laeva inspekteerimise näidisdokumendid

Järgmises tabelis on loetletud dokumendid, mis peavad olema laeva inspekteerimise ajal 
kättesaadavad. Selle loetelu peavad saatma väljastavad asutused enne laeva sadamasse 
saabumist, et hõlbustada laeva inspekteerimiseks tehtavaid ettevalmistusi.

Tabel A6.1
Loetelu laeva sanitaarkontrolli jaoks vajalikest näidistunnistustest ja -dokumentidest

Kategooria Nimetus Märkus

A 
IHRiga seotud 
dokumendid

Merenduse tervisedeklaratsioon IHRi 8. lisa

Laeva sanitaartunnistus ja selle 
manus

IHRi 3. lisa
Laeva sanitaarkontrollist 
vabastamise tunnistus

Laeva sanitaartunnistuse 
pikendamine

Rahvusvaheline vaktsineerimise 
või profülaktika tõend IHRi 6. lisa

B 
Muud IMO 
rahvusvahelise 
mereliikluse 
hõlbustamise 
konventsioonis 
(1965, muudetud 
2006) loetletud 
dokumendid, 
mida võidakse 
nõuda 
rahvatervise riski 
hindamiseks

Ülddeklaratsioon http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Lastideklaratsioon http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Laeva varude deklaratsioon http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Munsterroll http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Reisijate nimekiri http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Ohtlike kaupade loetelu http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Reoveesaaste vältimise
tunnistus

Prügikäitluskava

Igal laeval, mille kogumahutavus on vähemalt 400 
ja millega on lubatud vedada vähemalt 15 isikut, 
peab olema prügikäitluskava, mida laevapere järgib:
http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Prügiraamat Sama, mis eelmises: http://www.imo.org/Facilitation/
mainframe.asp?topic_id=396

Laevapere vara deklaratsioon http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.
asp?topic_id=396

Ülemaailmse postikonventsiooni 
kohane postidokument

Sellise dokumendi puudumisel tuleb postisaadetised 
(arv ja kaal) ära märkida lastideklaratsioonis

Muud
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Kategooria Nimetus Märkus

C 
Muud laeva 
hügieeniga 
seotud 
korralduskavad

Veeohutuskava (või 
veemajanduskava)

Joogivee analüüsi aruanne

Jäätmekäitluskava

Toiduohutuse korralduskava (sh 
toidu temperatuuri andmed)

Vektorite tõrje korralduskava

Meditsiiniraamat

IMO ballastvee vorm

Ballastvee käitlemise tõend

http://www.imo.org/about/conventions/
listofconventions/pages/international-convention-for-
the-control-and-management-of-ships’-ballast-water-
and-sediments-(bwm).aspx

Ballastvee registriraamat

http://www.imo.org/about/conventions/
listofconventions/pages/international-convention-for-
the-control-and-management-of-ships’-ballast-water-
and-sediments-(bwm).aspx

Muud

IHR – rahvusvahelised tervise-eeskirjad;
IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.
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7. lisa Tõendusmaterjalide registreerimise vorm

Tabelis A7.1 on esitatud tõendusmaterjalide registreerimise näidisvorm. Vormil on loetletud 
leitud tõendusmaterjalid, analüüsitud proovid ja läbivaadatud dokumendid ning pärast 
laeva inspekteerimist kohaldatavad kontroll- või parandusmeetmed. Vorm täiendab laeva 
sanitaartunnistust.
Kui see vorm lisatakse laeva sanitaartunnistusele, peab väljastav asutus lisama igale lehe küljele 
allkirja, pitseri ja kuupäeva. Kui see vorm lisatakse varasemale laeva sanitaartunnistusele, 
tuleb selle kohta teha laeva sanitaartunnistusele märge (nt templi abil).

Tabel A7.1
Tõendusmaterjalide registreerimise näidisvorm

Tõendusmaterjalide registreerimise vorm

Käesolev vorm täiendab laeva sanitaartunnistust ning see sisaldab leitud tõendusmaterjalide ja kohaldatavate 
kontrollmeetmete loetelu.

Kui vorm lisatakse laeva sanitaartunnistusele, peab pädev asutus lisama selle igale leheküljele allkirja, pitseri 
ja kuupäeva. Kui see dokument lisatakse varasemale laeva sanitaartunnistusele, tuleb selle kohta teha laeva 
sanitaartunnistusele märge (nt templi abil).

Laeva nimi ja IMO või registreerimisnumber: Vastutava laevaohvitseri nimi ja allkiri:

Väljastava asutuse nimi: Tegeliku inspekteerimise kuupäev (pp/kk/aaaa): 

Seonduva laeva sanitaartunnistuse kuupäev
(pp/kk/aaaa):

Laeva sanitaartunnistuse väljastanud sadam:

Märkige ära alad, mida ei inspekteeritud:

❏ Eluruumid ❏ Kambüüs, toiduladu, 
teenindusala

❏ Laod ❏ Lastehoiuruumid

❏ Meditsiiniruumid ❏ Ujumisbasseinid/
spaad

❏ Tahked ja meditsiinilised 
jäätmed

❏ Masinaruum

❏ Joogivesi ❏ Reovesi ❏ Ballastvesi ❏ Lastiruumid

❏ Muud (nt pesula ja pesumasin)

Pardal avastatud tervisesündmused ❏ jah ❏ ei

Tõ
en

du
s-

m
at

er
ja

li
ko

od

Leitud tõendid (lühikirjeldus vastavalt 
WHO kontrollnimekirjale; eraldage 
kõik tõendid üksteisest vahejoonega)

Kohaldatav meede

N
õu

ta
v

So
ov

ita
ta

v Meede edukalt 
kohaldatud (korduv-
inspekteerija pitser 
ja allkiri)

Väljastava inspektori nimi: Väljastava inspektori allkiri: Väljastava asutuse pitser: Lk ....................
kokku ............

IMO –Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;
WHO – Maailma Terviseorganisatsioon.
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8. lisa Tõendusmaterjalide registreerimise vormi täitmise 
juhend

1. Vormi ülemine osa peab sisaldama järgmisi andmeid:
• laeva nimi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) või registreerimisnumber
• vastutava laevaohvitseri nimi ja allkiri
• väljastava asutuse nimi
• tegeliku inspekteerimise kuupäev 
• tõendusmaterjalide registreerimise vormil osutatud laeva sanitaartunnistuse kuupäev
• laeva sanitaartunnistuse väljastanud sadam.
2. Alad, mida ei inspekteeritud, märgitakse ära kontroll-lehel.
3. Muud andmed vormil:

1. tulp: tõendusmaterjali kood Kontrollnimekirjas kirjeldatud tõendi kood

2. tulp: leitud tõendid Leitud tõendite lühikirjeldus vastavalt kontrollnimekirjale

3. tulp: kohaldatav meede Kohaldatava kontrollmeetme kirjeldus (kasutage 
kontrollnimekirja eeskujul lihtsat sõnastust)

4. tulp: nõutav Kui meede on „nõutav”, tehke siia „X”

5. tulp: soovitatav Kui meede on „soovitatav”, tehke siia „X”

6. tulp: meede edukalt kohaldatud See tulp on ette nähtud korduvinspekteerimist tegevale 
asutusele. Nimetatud asutus lisab pitseri ja allkirja üksnes 
edukalt kohaldatud meetmete puhul. Kui pitser või allkiri 
puudub, tuleb meetme kohaldamist kontrollida uue 
inspekteerimise käigus. Selleks et tõendeid ja vastavaid 
meetmeid üksteisest eristada, tõmmake nende vahele 
horisontaalne joon.

Vormi iga lehekülje alla tuleb lisada inspektori nimi ja allkiri, väljastava asutuse pitser, 
lehekülje number ja kõik märkused.
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Laevade kontrollimise ja sanitaartunnistuste väljastamise 

käsiraamat sisaldab juhtnööre selle kohta, kuidas ette 

valmistada ja läbi viia laevade kontrolli, täita sanitaar-

tunnistusi ja rakendada terviseohutuse meetmeid rahvus-

vaheliste tervise-eeskirjade (2005) kohaselt.

Käsiraamat on mõeldud kasutamiseks terviseametnikele, 

seadusandjatele, laevaoperaatoritele ja teistele pädevatele 

ametnikele, kes vastutavad terviseohutuse meetmete 

rakendamise eest laeva pardal.


