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Kas tööandja võib nõuda
vaktsineerimise tõendit?
Jah, kui selleks on õiguslik alus ning sisuline põhjendus
Enne, kui küsid töötajalt infot vaktsineerimise kohta või korraldad ise oma
töötajate vaktsineerimise, kontrolli kas:
1.

Sul on hinnatud töökeskkonna riskianalüüsis töökeskkonna bioloogilised
ohutegurid?

2.

Kas oled kavandanud meetmed bioloogilise ohuteguri maandamiseks?

3.

Kas oled riskianalüüsi tulemusi ja tegevuskava töötajatele tutvustanud ning
tutvustamise registreerinud?

4.

Millised meetmed oled ette näinud töökeskkonna tegevuskavas?

5.

Kas oled töötajatele selgitanud, miks, millise perioodilisusega ja mil moel
küsid infot vaktsineerimise kohta? Kas ja kuidas säilitad infot (eriliigiliste
isikuandmete töötlemine)?

Pikemalt Tööelu portaalis https://tooelu.ee/et/uudised/205/kas-tooandja-voibtootaja-kaest-kusida-vaktsineerimise-voi-koroonaviiruse-labipodemise ning
https://www.kriis.ee/et/node/54431

Kroonviirus kui bioloogiline ohutegur
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
vaates
Vabariigi Valitsuse 05.05.2000 määrus nr 144
„Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1“ § 2 kohaselt
jagatakse bioloogilised ohutegurid ohurühmadesse.
Ohurühmasid on kokku neli.
Alates 24.11.2020 kuulub COVID-19, ametliku nimega
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2) kolmandasse ohurühma.
3. ohurühma ohutegurid võivad põhjustada inimese
rasket haigestumist, seetõttu ohustavad tõsiselt töötaja
tervist; võivad põhjustada nakkusohtu elanikkonnale,
kuid nende vastu on olemas tõhusad ennetus- ja
ravivahendid. Siia ohurühma kuuluvad näiteks hepatiit
ehk kollatõbi ja kopsupõletik.

Bioloogilisest ohutegurist
töökeskkonnas
Haiguse tekitajad
•

Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid, mis võivad
põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused,
parasiidid, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud
mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning
muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada
nakkushaigust, allergiat või mürgistust.
•

Tööandja peab kindlaks määrama nakatumisohu laadi,
suuruse ja kestuse, hindama riske ja võtma tarvitusele
vajalikud ennetusabinõud.

•

Kasutusele tuleb võtta ühiskaitsemeetmed või
isikukaitsevahendid, kui kokkupuudet bioloogilise
ohuteguriga ei ole muul viisil võimalik vältida.

Pikemalt https://tooelu.ee/et/94/haigusetekitajad

Bioloogilise ohuteguri hindamine
Kõikide tööde korral, kus esineb bioloogiliste ohuteguritega
kokkupuute oht, peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus
kindlaks määrama töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse
ning sellest tulenevalt hindama riski töötaja tervisele ja võtma
tarvitusele vajalikud ennetusabinõud.
Kuna enamusel töödel puutub töötaja kokku teiste inimestega siis
kokkupuude bioloogilise ohuteguriga on sel puhul alati olemas.
Kui siiani kokkupuude kliendi või kaastöötajaga ei nõudnud eriliste
meetmete tarvitusele võtmist ning riskihinne oli seega madal, siis
täna on olukord muutunud, mis tähendab, et on ilmnenud uued
andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele.
 HINDA TÖÖKESKKONNA RISKID ÜLE JA LÄHTUDES TEGELIKEST
OLUDEST!

Kas on hindamata covid-19 mõjud
või hinnatud ebapiisavalt?
Tööandja peab hindama:
•

Nakatumisohu laad – kuidas töötaja võib viirusega kokku puutuda. Teadaolevalt levib
viirus piisknakkusena ning lisaks püsib elujõulisena ka erinevatel pindadel kuni 72
tundi. See tähendab, et ka erinevaid pindu katsudes võib töötaja endale viiruse kätega
tõsta ninna, silma, suu juurde. Tegemist on hingamisteid ohustava viirusega ja
nakatumine toimub läbi hingamisteede.

•

Nakatumisohu kestuse – kui suure osa oma tööajast töötaja ohuteguriga kokku
puutub. Kas töötaja puutub klientidega kokku kaheksa tundi päevas või mõned tunnid?

•

Nakatumisohu suurus otsustatakse võtte arvesse nakatumisohu laadi ja kestust.
Mida pikemalt ja tihedamalt peab töötaja klientidega kokku puutuma seda suurem
tuleb riskihinnang. Riski hindamiseks kasutatakse sama maatriksit, mis riskianalüüsis
olemas on. Tasub silmas pidada, et koroonaviirust peetakse praegu väga nakkavaks.
Lisaks tuleb riskide hindamisel kindlasti arvesse võtta ohustatud töötajate gruppihetkel.

Põhimõttel: Mida vahetum ja pikemaajalisem kontakt teise inimesega, seda suurem
risk!
Vastavalt riski hinnangule tuleb võtta kasutusele meetmed ohuteguri mõju
vältimiseks või vähendamiseks.

Tööandja valikud ja otsused
Tööandja valikute tegemist, milliseid ohuteguri ennetamise ja maandamise
meetmeid töökeskkonnas rakendada, suunavad ja hõlbustavad, kui hinnata:
•
Kas ja kui paljude võõraste või koroonaviiruse suhtes kontrollimata
inimestega töötaja oma tööpäeva kestel kokku võib puutuda?
•

Kas neid kontakte saaks vältida, vähendada?

•
Kas töötaja tööülesandeid arvestades on kokkupuude oma
organisatsiooniväliste inimestega vältimatu ehk esineb püsiv risk tööga seoses
nakatuda?
•
Milliseid tööülesandeid saab täita distantsilt ja millisel juhul ei ole see
võimalik?
•
Kas oleks võimalik hoida meeskonnad püsivalt koos, kuid nii, et nad
teiste töötajatega või teiste meeskondadega tööalaselt kokku ei puutu?
•
Kas töötaja vaktsineeritust/ testimist võidakse nõuda partneri või
kliendi poolt, kui nendega tuleb tööalaselt kokku puutuda?
•
Kuidas on korraldatud puhkepauside, lõuna pidamine, kas siis kehtivad
samad nõuded, mis tööülesandeid täites? Kas ja kuidas tööandja saaks seda osa
tööpäevast mõjutada?
Pikemalt ka kriis.ee lehel https://www.kriis.ee/et/tootamine-koroonakriisi-ajal

NÄITED praktikast 1.
•

Nakatumine võib olla juhuslikku
laadi ja tööandjast ning
töötajast sõltumatu (oleneb
töökohustustest, klientidega
suhtlemisest, töötajate
omavahelistest suhtlemisest).

•

Nakatumisohu suurus sõltub
nakkusallika (organismi sattuva
bioloogilise ohuteguri)
ohugrupist.

•

Nakatumisohu kestus sõltub
bioloogilise ohuteguriga
võimalikust
kokkupuutekestusest ja
iseloomust, samuti ka reaalsest
esinemisvõimalusest ehk
nakkusallika levikust Eestis.

Näited praktikast 2.

Meetmed bioloogilise ohuteguri riski
maandamiseks, st VALIK
•

Viia töötajate arv ohutegurite mõjupiirkonnas võimalikult väikeseks – ehk korraldada töö selliselt, et
kolleegidega/klientidega puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Selleks, et töötajad puutuksid
võimalikult vähe klientidega kokku võib näiteks korraldada nõustamine mitte kokkusaamistel, vaid teha
seda telefoni või skype teel, korraldada pakkide üleandmine selliselt, et kuller ei peaks kliendiga vahetult
kokku puutuma;

•

Hea praktika kontaktide vähendamisel on ka samade inimeste hoidmine ühes vahetuses – kui varasemalt
liikusid töötajad vahetuste vahel ja seetõttu puutusid kokku rohkemate kolleegidega, siis nüüd on
vahetuses kindlad inimesed;

•

Meetmete rakendamise alla kuulub ka abinõu, kus tööruumi (kauplusesse, teenindussaali) pääseb
piiratud arv kliente ning nende liikumisteed ja lubatud seismise kohad on märgistatud – inimesed
suunatakse hoidma distantsi;

•

Korraldada nakkusohtlike materjalide käitlemine (nt kasutatud tasurätikute) koristamine nii, et vältida
bioloogiliste ohutegurite pääsu töökeskkonda või hoida nende esinemine töökeskkonnas võimalikult
madalal tasemel. Koristaja võtab prügi prügikastist välja koos prügikotiga, mitte ei võta asju sh
nakkusohtlikke prügikotist välja;

•

Vaadata üle koristustegevused, kas need on piisavad ka praeguses olukorras. Mõelge läbi, kui tihi on
vajalik koristada ja pindu desinfitseerida. Kes koristab, vajadusel rääkige töötajatega läbi, kui koristamine
ei ole nende tavapärane tööülesanne. Soetage koristamiseks ühekordsed kindad, et koristaja ei puutuks
koristades nakkusega kokku;

Tööandjal on kohustus jälgida, et töötajad teeksid tööd õigesti. Nüüd tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, kas
töötajad järgivad hügieeninõudeid st pesevad ja desinfitseerivad käsi.

TÖÖTAJATE JUHENDAMINE ja
VÄLJAÕPE
KOOSTÖÖ!
Töötaja peab olema teadlik kõigest sellest, mis puudutab
töökeskkonna terviseriske, ettevaatusabinõusid bioloogiliste
ohutegurite mõjust hoidumiseks, hügieeninõudeid,
isikukaitsevahendite kasutamist, ohuolukorra vältimist ja
tegutsemist õnnetusohu korral. See tähendab, et pärast
riskianalüüsi korraldamist või uuendamist ning uute meetmete
kasutuselevõtmist tuleb nendest ka töötajaid teavitada. Kui
töötajad ei tea, miks mingid meetmed on kasutusele võetud või
miks tööandja on uued reeglid kehtestanud, siis tekitab see
arusaamatusi. Ka kiirel ja segasel ajal tuleb leida see aeg, et
töötajatega suhelda ning neile selgitada, miks reeglid on
kehtestatud ning miks nende täitmine on oluline.
Lisaks tuleb ka jälgida, et töötajad reegleid täidaksid – nii uusi kui
ka vanu – ning vajadusel reageerida st anda töötajale teada, mida
ta valesti tegi ning milline on õige käitumine – vajadusel HOIATUSE
tegemine!

Kes kannab kiirtestimise kulu
töökohal?
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse läbiv põhimõte on, et
kui tööandja kehtestab töökeskkonnas nõude, siis ta
kannab ka sellega seotud kulud.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 12
ülamärkega 1 lõike 3 kohaselt ei tohi töötervishoidu,
tööohutust ja -hügieeni käsitlevate meetmete kavandamine
ja rakendamine töötajatele kaasa tuua rahalisi kulutusi.
Seadus täpsustab ka (TTOS § 13 ülamärkega 1 lg 7), et
töötaja tervisekontrolliga seotud kulud ning määruse järgi
vaktsineerimisega seotud kulu kannab tööandja. Samuti
peab tööandja omal kulul andma töötajale
isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja
pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning
korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise
väljaõppe (TTOS § 13 lg 1 p 11) jne.

Mis saab kui töötaja ei esita
tõendit/ keeldub vaktsineerimisest?
Olukorras, kus tööandja, tuginedes töökeskkonna riskianalüüsi
tulemustele, küsib töötajalt informatsiooni tema vaktsineerimiste kohta või
võimaldab töötajale vaktsineerimise, kuid töötaja keeldub
vaktsineerimisega seotud informatsiooni esitamisest või keeldub
vaktsineerimast, siis saab tööandja:
•

ette näha ja võtta tarvitusele teised meetmed, millega on võimalik riske
maandada - näiteks täiendavad isikukaitsevahendid, sh kaitseriietus,
ühiskaitsevahendid jm;

•

vajadusel korraldada töö konkreetses töölõigus või töötaja osas ümber.
Kui pooled saavutavad kokkuleppe töö ümberkorraldamise osas, siis
töölepingu tingimusi (näiteks tööülesannete muutmine) saab muuta
vaid poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 12 alusel.

Kui tööandjal ei ole mõistlikult võimalik tööd ümber korraldada või võtta
kasutusele teisi meetmeid riskide tõhusaks maandamiseks, võib tööandjal
olla õigus põhjendatud juhtudel vaktsineerimisega seotud informatsiooni
või vaktsineerimisest keeldumise järel töötajaga töösuhe erakorraliselt
üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 punkti 2 kohaselt
töökohale sobimatuse tõttu.

HOIATUSE TEGEMINE
•

Tööandja võib kehtestada hoiatuse tegemise korra
näiteks töökorralduse reeglites

VÕIMALUSED:
- Suuline
- Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
- Kirjalik, tunnistajate juuresolekul
NB! Vaidluse korral peab tööandja tõendama, et
hoiatus on tehtud ja tööaja sai eksimusest aru.

Töölepingu ülesütlemine TLS § 88
lg 1 punkti 2 alusel
Töövõime vähenemine ebapiisava tööoskuse,
töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu
Töötajat tuleb eelnevalt hoiatada, anda
võimalus olukorra parandamiseks
Võimalus õppimiseks, määrata tähtaeg nt
eksami sooritamiseks, vaktsineerimiseks vms.
NB! Tööandja peab enne ülesütlemist pakkuma
võimalusel teist tööd – ükskõik millist, kui
saaks jätkata töötamist vaktsineerimata (RKo
3-2-1-152-11)

Etteteatamistähtajad TLS § 97
Erakorralisest ülesütlemisest peab tööandja töötajale ette
teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:
1) alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
2) üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
3) viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60
kalendripäeva;
4) kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90
kalendripäeva.
TLS § 100 lg 5 Kui tööandja või töötaja teatab
ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või
kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal
õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus
saada etteteatamistähtaja järgimisel.

TLS 100 lg 5 – hüvitis vähem
etteteatatud aja eest
Hüvitist on õigus saada töötaja keskmise tööpäevatasu alusel
nende tööpäevade eest, mis jäävad etteteatamistähtaja perioodi
sisse ja mille võrra vähem ette teatati.
Keskmine tööpäevatasu = lõpparve maksmise kuule eelnenud 6
kalendrikuu jooksul teenitud töötasu, mis on välja makstud / sama
ajavahemiku kalendaarsete tööpäevade arvuga (välja
arvestatakse TLS § 19 periood).

Tööelu portaal

TÄPSEMAT INFOT
Tööelu portaal: https://tooelu.ee/et
Tööinspektsiooni koduleht: www.ti.ee
ISETEENINDUSKESKKOND https://iseteenindus.ti.ee/login

Küsi Tööinspektsioonilt:
•

Juristi infotelefon 640 6000
E-R kell 9.00-16.30

•

E-kirja teel nõustamine:
jurist@ti.ee

Aitäh!
Meeli Miidla-Vanatalu ja Silja Soon
meeli.miidla-vanatalu@ti.ee; silja.soon@ti.ee
jurist@ti.ee

