
SAKU ÕLLETEHAS ON 
OHTLIK ETTEVÕTE, MIS 
KÄITLEB AMMONIAAKI
Ammoniaagi õnnetuse 
korral võib tekkida otsene 
oht Teie elule ja tervisele, 
kui Te asute ohu piirkonnas

ÕNNETUSTE KORRAL:
Ammoniaagi õnnetuse 
korral käivitub sireen 
väravas ja töötajad peavad 
varjuma hoonetesse.

TOIDUOHUTUSE KESKMINE RISK
Tootmine

PARKLA

RISKIVABA
Kontorid, puhkeruumid, söökla

TOIDUOHUTUSE MADAL RISK
Tootmine: toorainelaod, hooldus, energeetiliste ressursside ruumid

TOIDUOHUTUSE KÕRGE RISK
Tootmine: tundlike toodete villimisel

TOIDUOHUTUSE MADAL RISK
TÖÖOHUTUSE KESKMINE RISK
Logistika

• Ohutusalane juhendamine
• Isikukaitsevahendid kohustuslikud

• Ligipääs eriloal
• Täiendavad hügieeninõuded

• Ohutusalane juhendamine
• Helkurvest/helkurriided ja turvajalatsid kohustuslikud

• Ohutusalane juhendamine
• Isikukaitsevahendid kohustuslikud
• Müts ja habemekaitse kohustuslik
• Ehete kandmise keeld
• Lakitud küünte, kunstküünte ja kunstripsmete keeld
• Käte pesemise/desinfitseerimise kohustus

SÕIDUTEE

HELKURVEST

TURVAJALATSID

TÖÖRIIDED

KATTEMÜTS

KUULMISKAITSMED
SUITSETAMISE ALA

PARKIMISPLATS

TUALETT RUUM

KOGUNEMISPUNKT

HOONE SISSEPÄÄS

TÖÖTAJATE PÄÄSLA

AUTO VÄLJAPÄÄS

AUTO SISSEPÄÄS

PIIRATUD TERRITOORIUM
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AMMONIAAGIOHT



PÕHIREEGLID
• Palun hoidke oma läbipääsukaart kogu külastuse jooksul nähtaval!
• 
• Ilma loata pildistamine on keelatud.
• Palun tagastage tehase alalt lahkudes oma läbipääsukaart.

TURVALISUS
• 
• Kasutusel on isikute läbipääsu kontrollsüsteem.
• 
• -

numbri tuvastussüsteem ning mehitatud valve.

LIIKLEMISKORD 
• Territooriumil kehtib piirkiirus 8 km/h 
• Territooriumil viibides veenduge alati enda ja teiste ohutuses.
• Territooriumil liikudes on kohustuslik helkurvesti kandmine.
• Jalgsi liikumine on lubatud ainult mööda valge markeeringuga käiguteid ja 

ülekäiguradu.
• Enne ülekäigurada vaadake mõlemale poole ja veenduge, et tee ületamine on ohutu.
• Sõiduki läheduses tuleb juhiga luua silmside ning veenduda tee ületamise ohutuses.
• Väljapool käiguteid on isikute liikumine lubatud ainult tööülesannete täitmisel 

helkurvesti ja turvajalatseid kandes.

LIBISEMINE, KOMISTAMINE, KUKKUMINE
• Territooriumil liikudes, pööra tähelepanu ümbritsevale ja vaata, kuhu astud.
• Territooriumil liikudes on mobiiltelefoni lugemine ja kasutamine keelatud. 
• 

ISIKUKAITSEVAHENDID
• Kandke alati ala ohutusnõuetele vastavat isiklikku turvavarustust.
• Tootmis- ja logistikaaladel on miinimumina kohustuslik kanda helkurvesti ja 

turvajalatseid.

OHUTUS
• 

esindaja evakuatsioonĳuhiseid ning suunduge koheselt kogunemispunkti. 
Kogunemispunkti asukoht on märgitud joonisel.

• Andke palun kõigist töö käigus juhtunud õnnetustest ja muudest vahejuhtumitest 

• 

ISIKLIK HÜGIEEN JA KESKMISE RISKIGA TOOTMISALADE 
KÜLASTAMINE
• Palun kandke puhtaid ja korralikke tööriideid. Liikudes kollasele alale, on külalistel 

kohustus kanda ühekordset kitlit.
• Kollasel alal on kohustuslik juuste ja habeme katmine.
• Palun eemaldage kõik ehted ja kellad (erandiks võib olla kivita abielusõrmus või 

meditsiinilistel põhjustel vajalik käevõru).
• Palun jätke oma isiklikud asjad töö või külastuse ajaks hoiukappi või vastuvõtja 

vastutusele.
• Küüned hoidke lühikesed ja puhtad. Lakitud küüned, kunstküüned, kunstripsmed 

ei ole kollasel alal lubatud.
• Alale sisenedes desinfitseerige käsi
• Peske käsi enne töö alustamist, pärast puhkepause, pärast tualetis käimist, enne 

tootmismasinate seadistamist, hooldust või parandamist ja pärast kemikaalide, 
lubrikantide või jäätmete käsitsemist. 

• Katke tootmis- ja laoaladel töötades kõik haavad ja kriimustused veekindla sinise 
plaastriga.

• Kui Teil esineb põletikulisi haavu, nahalööbeid, kõhulahtisust või oksendamist, ei 
lubata Teid tööle aladele, kus võite kokku puutuda toodete või toormaterjalidega. 
Palun informeerige sellest Saku Õlletehase AS esindajat (töö tellĳat/ vastuvõtjat).

• Söömine (sealhulgas närimiskummi ja kommide söömine) ja joomine on lubatud 

ELUPÄÄSTMISE REEGLID
• LSR 1 – Järgige alati liikluseeskirju, kaasa arvatud neid, mis puudutavad liiklust 

meie territooriumil ning tööstuslike veokite tegevust.
• LSR 2 – Järgige alati LOTO (lahti ühendamine, lukustamine ja tähistamine) 

protseduure.
• LSR 3 – Ärge kunagi kahjustage, rikkuge või eemaldage ohutusseadmeid või 

töötavate seadmete juurde paigaldatud tõkiseid.
• LSR 4 – Järgige alati kõrgustel töötamise protseduure ja nõudeid ning kasutage 

nõutavaid kukkumisvastaseid ohutusvahendeid.
• LSR 5 – Järgige alati piiratud ligipääsuga ruumide protseduure ja nõudeid.

JÄÄTMEKÄITLUS
• Prügi ja jäätmed tuleb sorteerida vastava tähistusega kogumiskonteinerisse. 
• Prügi mahaviskamine on rangelt keelatud. 
• 
• Põhiprintsiip – kokkuhoid, taaskasutus, ringlus

OHTLIKUD TÖÖD
Ohtlikud tegevusalad nõuavad eelnevat kokkulepet ja kirjalikku heakskiitu / tööluba:
• töötamine keevitamise või muude soojusallikatega
• töötamine plahvatusohtlikes ruumides
• kõik elektritööd
• töö ohtlike ainetega
• kõik kanalitööd

ÕNNETUSJUHTUMITE KORRAL
Tulekahju, tööõnnetuse või keskkonnareostuse korral  

Tõsise tulekahju, inimestega seotud raskete õnnetuste  TERE TULEMAST!

 
OHUTUSE JA HÜGIEENI REEGLID  

NING JUHISED

See brošüür sisaldab olulist infot meie reeglite ja juhiste kohta. 
Oleme kindlad, et austate ja järgite neid.

Aitäh koostöö eest!

SAKU ÕLLETEHAS AS

TALLINNA MNT 2, SAKU
TEL. 680 8400
WWW.SAKU.EE


