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SOOVITUSLIK JUHEND KAUBABETOONI 
ETTEVÕTETELE COVID-19 PANDEEMIA 
AJAKS  
 

 
Nagu teate, on COVID-19 hiljuti ilmnenud viirus, millel võib olla tõsiseid, sealhulgas surmavaid tüsistusi, eriti eakatel 
inimestel.   See võib olla nakkav kuni 14 päeva, isegi kui nakatunul puuduvad sümptomid.  
Viirus levib kas lähedase isikliku kokkupuute kaudu nakatunud inimesega – süljepiiskadega lähestikku vesteldes, 
aevastades või köhides; või saastunud esemeid või pindu ning seejärel suud,  nina või silmi puudutades. Siiski võib 
teatud põhireeglite järgimisega haiguse levikut takistada. ERMCO on koostanud soovitused, mida rakendavad tervise- 
ja ohutusorganisatsioonid ning betooni tootvad ettevõtted riikides, kus ehitussektor jätkab tööd, ja nende eesmärgiks 
on leevendada või minimeerida viiruse levikut tööstustööliste hulgas. 
Järgmiselt lingilt leiate õppevideo COVID-19 leviku kohta (hispaania keeles): https://youtu.be/hfq_VmLf5AM 
 
 

 

 

AUTOBETOONISEGISTITE JUHID JA/VÕI 

PUMPAMISSEADMETE                                                       

OPERAATORID 
 

 

 

 

 
1. Peske sagedasti käsi seebi ja veega 
vähemalt 30 sekundit. Kui te ei saa seda 
teha, kasutage ajutiselt käte 
desinfitseerimise vahendit, kuni tekib 
korraliku kätepesu võimalus. 

 

 
 

 
2. Tervitage füüsilist kokkupuudet 
vältides (ärge suruge kätt ega emmake) ja 
hoidke kõikidest, kellega suhtlete, 
mõistlikku vahemaad. Asjatundjad 
soovitavad hoida minimaalset vahemaad 
2 m. 

 
 

 
 
 

3. Kui köhite või aevastate, katke suu 
kõverdatud küünarnuki või ühekordselt 
kasutatava taskurätiga, isegi kui olete üksi, 
sest te võite saastata esemeid või seadmeid, 
mida seejärel võivad kasutada teised 
inimesed. 

 

4. Kui teil on gripilaadsed sümptomid, 
öelge seda enne tehasesse tööle minekut 
oma ülemusele, kes annab teile juhised. 
Kui mõni viirusega COVID-19 seostuv 
sümptom (kõrge palavik, kuiv köha või 
hingamisraskused) tekib tööpäeva 
jooksul, teatage sellest viivitamatult oma 
otsesele ülemusele ja teavitage oma 
elukoha terviseasutust juhiste saamiseks. 

 

 
 

5. Jooge sageli vett ja kasutage hoolikalt 
ainult oma sööginõusid ja -riistu (tassid, 
taldrikud ja noad-kahvlid-lusikad). 

 

 

 

 
 

6. Kättesaamisel ja järgmisele 
vahetusele üleandmisel desinfitseerige 
võtmed, telefonid ja teised esemed, mis 
on teile töö tegemiseks antud.  

2 m 

https://youtu.be/hfq_VmLf5AM


 

 

 

AUTOBETOONISEGISTIS: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETOONI PEALE- JA MAHALAADIMINE TEHASES JA EHITUSPLATSIL: 
 

 

1. Kasutage isikukaitsevahendeid, sealhulgas näomaskid ja ohutusprillid, alati mõistlikult. 
Pidage meeles, et need on mõeldud hädaolukorraks ja neid napib. 

 
 

 
2. Kasutage kindaid, et kaitsta käsi, kui ulatate klientidele arveid või dokumente või 
puudutate kange, renne või tööriistu, mida keegi teine võib olla puudutanud. Pidage 
meeles, et midagi sellist kasutades ei tohi nägu puudutada, ja peske käed kohe, kui olete 
lõpetanud. 

 
3. Vältige üldiselt rahvarohkeid kohti ning ooteruumides, sööklates ja töökohtades 
hoidke teistest nõutavat minimaalset vahemaad. Vajaduse korral vältige kellegi kõrval 
olevaid istekohti. 
 
4. Jääge autobetoonisegistisse nii kauaks kui võimalik. Kui ooteaeg pikeneb, on parem olla 

eraldatuses sõidukis ja jätkata vajalike hügieeniliste ettevaatusabinõude rakendamist. Enne 

sööki peske käed seebiga puhtaks. 

 

5. Ärge jagage teistega isikukaitsevahendeid, pastapliiatseid ega muid kirjutusvahendeid. 

 

6.  Kliendid ei tohi auto osi, sealhulgas voolikuid ja renne puudutada. 

 

REGISTRO 

3.  Kui konditsioneer on 
ringlusrežiimil, hoidke aknad 
ventilatsiooni tagamiseks pooleldi 
avatuna. 

5. Ärge töötage 
seadmetega ega 
seadmetes, mis ei ole 
määratud 
konkreetselt teile. 

4. Hoidke 
käepärast 
desinfitseeriv 
geel. 

2. Kui puhastate kabiini, laske 
sel tuulduda (10 minutit). 

1. Hoidke autobetoonisegisti kabiinis puhtust ja hügieeni, 
puhastage ja desinfitseerige rooli, sageli kasutatavaid kange ja 
nuppe, istmeid ja üldiselt kõike, mida te tavaliselt kätega puudutate. 
Need soovitused on eriti olulised siis, kui annate auto oma vahetuse 
lõpus üle. 



 

 

 

 

  

 

 

 JUHEND BETOONITOOTJATELE 

 

 

 

 
1. Järgige terviseasutuste soovitusi ja teavitage 
oma töötajaid. 

 

 
2. Tehke kindlaks kõige enam ohustatud 
töötajad (vanusega üle 60 aasta või diabeetikud 
või hingamiselundite haigustega) ning võtke 
meetmeid nende nakatumisvõimaluse 
minimeerimiseks või vältimiseks.  Moodustage 
brigaadid seguautode ja tööriistade 
desinfitseerimiseks, eriti vahetuse lõpus. 

 

 
3. Rakendage selliseid mooduseid  
saatelehtede üleandmiseks, mis minimeeriksid 
juhi ja kliendi kontakti. Mõned ettevõtted on 
ajutiselt peatanud saatelehtede allkirjastamise 
klientide poolt ja hakanud kasutama 
ühepoolseid vastuvõtudokumente, millel on 
klientide andmed. Andke igale töötajale 
hügieenivahendite komplekt (desinfitseeriv 
vedelseep, näomask ja pudel desinfitseerivat 
geeli). 

 
 

4. Rakendage mooduseid, mis minimeerivad 
tehase töötajate vajadust puudutada uksenuppe 
või -linke,  klaviatuure jne. Seadke sisse 
töökorraldus (nt helisignaal iga 2 või 3 tunni 
järel), mis meenutaks töötajatele aeg-ajalt 
vajadust käsi pesta. 

 
 

5. Looge inimeste kogunemiskohtades parem 
õhuvahetus, võimaldage minimaalset nõutavat 
vahemaad inimeste vahel (nt piisavalt ruumi 
kättesaamiskviitungi üleandmiseks või 
registreerimiseks). 
 

 

6. Vähendage inimeste juurdepääsu kohtadele, 
mis ei ole nende töö tegemiseks vältimatud, kui 
võimalik, eraldage töid. 

 
7. Kui vähegi võimalik, korraldage vahetuse 
üleandmist nii, et minimeerida töötajate 
kontsentratsiooni, ning paluge inimestel, kelle 
töö seda võimaldab, töötada kodus. 

 
8. Kui võimalik, koostage illustreeritud 
nõuandevoldikuid ja alustage õige teabe 
edastamiseks coVID-19 koolituspäevade 
läbiviimist.Kasutage tehaste sisse- ja väljapääsu 
juures kontaktivabu termomeetreid töötajate 
kehatemperatuuri mõõtmiseks.  

 
 

9. Kehtestage tehases isolatsiooninõuded ja 
reeglid COVID-19 nähtudega inimeste viimiseks 
koju või haiglasse. 

 
10. Võimaldage pääs tehasesse vaid neile 
inimestele, kelle jaoks see on hädavajalik. 
 

 

11. Ajakohasema teabe saamiseks tutvuge 
usaldusväärsete allikatega, mis pakuvad teavet 
ja videoid. Näiteks  https://thl.fi/fi/  
 
 
 
12. Ettevõtted peaksid kohandama seda 
juhendit oma tingimustele ning tutvustama 
olukorda ka oma klientidele, nii nende kui ka 
oma töötajate kaitseks. 

 

Ladina-Ameerika FIHP ja Euroopa ERMCO betooniühing on koostanud selle dokumendi, et edendada töötajate kaitset betoonitööstuses COVID-19 pandeemiast 
ohustatud riikides, toetudes teabele, mida erinevad terviseasutused on viiruse kohta teatanud, ning betoonitööstuse erinevate ekspertide nõuannetele. Siiski ei 
saa ei FIHP ega ERMCO ega ka selle dokumendi valmimisele kaasa aidanud eksperdid võtta endale vastutust dokumendi ja selle mõjude eest; see on koostatud 
vaid juhendmaterjalina. Iga ettevõtte rakendatavad sanitaarmeetmed peavad olema kooskõlas kohalike õigusaktide ja asutuste juhistega. FIHP ja ERMCO tänavad 
vabatahtliku koostöö eest nende praktiliste juhiste koostamisel ja on tänulik tagasiside eest, mis aitaks juhiseid hädaolukorra ajal jooksvalt uuendada.  

FIHP ja ERMCO tänavad järgmisi organisatsioone, kes jagasid oma hädaolukorra ajal rakendatavaid tavasid: NRMCA, Hormigón Express (Panama), Melón 
Hormigones (Tšiili), MixtoListo (Guatemala), Concret-Mix (Paraguay), Praeventio (Colombia), ANEFHOP (Hispaania) Cemex Colombia ja Concretos Argos. 

https://thl.fi/fi/

