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Päevakord:
1. Töötervishoid ja –tingimused TÜ Raamatukogus;
2. Edasised tegevused TÜ Raamatukogu töötajate töötervise ja –ohutuse tagamisel.
1. Töötervishoid ja –tingimused TÜ Raamatukogus
Kuulati:
Alar Sepp: Olen käinud TÜ Raamatukogus ja saanud aru, et teatud ruumides peaksid töötajad
kandma klapiga respiraatorit (3M FFP2). Vaja on teha uuesti riskianalüüs ja fikseerida
ohutegurid töökeskkonnas.
Raamatukogus on palju tolmu ja seetõttu on oluline teada, mis on tolmu sees ja kas seal on
näiteks räni ning asbesti. Mina olin raamatukogus pool tundi ja mul oli kaks päeva metalli
maitse suus. Saan aru, et ehitusfirma on olnud ebakompetentne, aga kõikidel töötajatel pole
hea olla ja olukord vajab muutmist. See oleks väga halb, kui keegi raskelt haigestub ja
hakkame saama inimesi kopsukliinikusse.
Sõnavõtud:
Katriin Kaljovee: Keda te soovitate raamatukokku õhku mõõtma?
Alar Sepp: Mina soovitan Terviseameti laoborit ja õhu mõõtmine võiks ära toimuda nädala
jooksul. Kuidas on lugu riskianalüüsiga?
Katriin Kaljovee: Mina pole otsustaja. Pean kõik läbi rääkima raamatukogu direktoriga.
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Tiina Linder: Küsimus on rahas. Struktuuriüksused peavad ise planeerima on kulutused ja
need kinni maksma. Riskianalüüs maksab kuskil 600 eurot. Kui tekib erakorralisi olukordi,
siis väikese eelarve puhul võivad lisakulud problemaatiliseks osutuda.
Avo Ennok: Raamatukogu ruumid on suured ja pinda on siin palju. Mina olen kuulnud, et
paljud töötajad kurdavad kuiva õhu pärast.
Katriin Kaljovee: Kolmandal korrusel ei saa aknaid lahti teha ja see on suur probleem.
Ave Teesalu: Kolmanda korruse kohviku osas võiks õhu ja tolmu määra ära mõõta.
Liina Espenberg: Kolmanda korruse karpidel on väga palju tolmu. Kas on palju palutud, et
karpide pealt võetakse tolmu niiske lapiga? Tolmuimejaga ei saa tolmu kätte, sest see ei tule
karpide pealt ära. Koristajad võiksid tolmu karpide pealt võtta niiske lapiga.
Katriin Kaljovee: Igal koosolekul on olnud tolmuga seotud teema päevakorral. Plaanin
koristusfirmaga rääkida.
Alar Sepp: Kui raamatukogus on riskianalüüs tehtud, siis peaksid töötajad saama täiendava
tervisekontrolli. TÜ Ametiühing soovib läbi viia küsitluse, et teada saada, kas raamatukogu
töötajatel on probleeme hingamisteedega. Need, kellel on probleeme hingamisteedega,
vajavad põhjalikumat uuringut.
Töötajad peaksid kandma klapiga respiraatorit, mis läheb ühele inimesele maksma 2 eurot.
Respiraatori kandmine hoiab ära mitmed probleemid.
Katriin Kaljovee: Keeruline on inimestele selgeks teha, et respiraatorit peab kandma.
Alar Sepp: Te öelge töötajatele, et kui praegu on raske hingata respiraatoriga, siis pärast on
sama raske hingata ilma respiraatorita.
Tiina Linder: Minu kogemus on see, et ehitusega seotud tolmust ei saa lahti. Kui
loodusmuuseumis toimus remont, siis seal oli ka suur probleem tolmu ja müraga. Tänaseks on
loodusmuuseum remonditud ja kõik on rahul. Remondid on paratamatud ja ehitustolmu pole
võimalik ära hoida.
Katriin Kaljovee: Survestan koristusfirmat, et tolmu oleks vähem. Remondi ajal on vaja teha
põhjalikumaid koristustöid. Ehitusfirma ei pidanud raamatukoguga sõlmitud kokkuleppest
kinni. Sellel korral on vaja teha suuri ehitustöid sellel ajal, kui töötajaid pole ruumides.
Otsustati:
TÜ Raamatukogu direktori referendi Katriin Kaljovee sõnul ostab raamatukogu töötajatele
respiraatorid ja organiseerib Terviseameti laobori raamatukokku tolmu määra mõõtma.
Katriin Kaljovee lubas rääkida raamatukogu direktoriga uue riskianalüüsi tegemisest.
2. Edasised tegevused TÜ Raamatukogu töötajate töötervise ja –ohutuse tagamisel
Kuulati:
2

Alar Sepp: Mina saan omalt poolt pakkuda küsitluse tegemist, mille eesmärk on välja
selgitada, kas raamatukogu personalil on terviseprobleemidele viitavaid sümptomeid. Pole
õige, et tolmust kujuneb välja astma. Kaebuste alusel saame teada töötajad, kellel on välja
kujunenud kutsehaigus. Koostööd on vaja teha TÜ kopsukliinikuga.
Sõnavõtud:
Katriin Kaljovee: Olen nõus küsitlusega, aga pean läbi rääkima TÜ Raamatukogu direktoriga.
Usun, et saame riskianalüüsi raamatukogus tehtud ja Terviseameti laobori ka tolmu määra
mõõtma.
Avo Ennok: Oluline on saada põhjalik info, millest on kasu.
Alar Sepp: Raamatukogu töötajad peaksid ütlema, kui tunnevad ennast halvasti. Oluline on
rõhutada respiraatori kasutamise vajalikkust. Ärge meditsiinilist respiraatorit ostke! Küsitluse
puhul on vaja saavutada vähemalt 80%-line vastamisprotsent. Tartu Ülikoolis on kahjuks
vastamisprotsent väga väike. Mina soovin, et kõik töötajad vastaksid küsitlusele.
Katriin Kaljovee: Terviseameti poole pöördume kõigepealt. Selgitan, mida täpselt ootame.
Ostame respiraatorid töötajatele ja survestame koristusfirmat. Riskianalüüsi pean direktoriga
läbi rääkima.
Tiina Linder: Koristusfirmade kvaliteet on halb, sest töötajate palgad on väga väikesed. Palju
oleneb töötajast.
Alar Sepp: Millal me jälle raamatukokku tuleme ja kokku saame?
Katriin Kaljovee: Aprilli lõpuks.
Avo Ennok: Küsitlus on vaja enne suvist puhkust ära teha.
Alar Sepp: Maikuu lõpuks peaks küsitlus olema tehtud. Lepime kokku, et kuu aega on
tegutsemiseks.
Otsustati:
TÜ Raamatukogu direktori referent Katriin Kaljovee lubas raamatukokku organiseerida
kõigepealt Terviseameti labori, osta töötajatele respiraatorid, survestada koristusfirmat tegema
põhjalikumat koristustööd ning viia läbi riskianalüüsi aprillikuu lõpuks.
TÜ Ametiühing viib läbi küsitluse raamatukogu töötajate seas maikuus.
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