
rlirruurrNE ERIOLUKORDADES

Kehtestada Eriolukordades kflitumise kord:

I Kasutatavad m6isted;
II Kiitumine pommiflhvarduse korral;
III Kiiitumine tulekahju korral;
Mvakueerimise kord;
V Kflitumine r66vi korral;
VI Kflitumineteisteseriolukordades;
VII Esmaabi andmine.

I Kasutatavad mOisted
1. Kiiesolevas Korras kasutatakse jiirgnevaid termineid alljiirgnevas tiihenduses:
1.1. Aktsiaselts - AS Sivex International;
1.2. Kontor - aktsiaseltsi juhatuse ja raamatupidamise ning tellerite, tolliagentide, tollilao

t06tajate poolt kasutatavad ruumid;
1.3. Eriolukord - olukord, mis erineb tavaolukorrast ning mis:
a) v6ib olla seotud kellegi kuritegeliku tegevusega;
b) v6ib p6hjustada Aktsiaseltsile vdi Aktsiaseltsi t<i<itajatele ulatuslikku kahju.
1.4. Eriolukorra juht piidev isik, st Piiiisteamet, Politsei. Kuni piideva isiku
stindmuskohale saabumiseni on Eriolukonajuhiks Eriolukorraga otseselt seotud triiitaja.
1.5. Kahtlane ese - kOrvaline ese (kott, kohver, puk, pudel, karp jms), mis on maha jiietud
Aktsiaseltsi ruumidesse, t66lauale (paberkorv, kapid jne.), t<i<i tegemise kohale.

II Kflitumine pommilihvarduse korral
1. Alarmeerimine
1.1. Peale pommiiihvarduse saamist informeeri koheselt Piiiisteametit hadaabi numbril I l2
1.2. Riiiigi ltihidalt ja kokkuvdtlikult, mis on juhtunud:
- kus tiipselt on hiidaolukord;
- mis juhtus.
1.3. Piiiisteameti teenistus konaldab edasise alarmeerimise ning annab esmased juhtn66rid
tegutsemiseks.
1.4. Teavita aktsiaseltsi juhtkonda.
2. Pommitihvarduse ennetamine
2.1. Ara avalda kdrvalistele isikutele andmeid Aktsiaseltsi ttiOtajate ning ruumide asetuse

kohta samuti informhtsiooni tegevusjuhenditest Eriolukordades.
2.2. Araluba kOrvalisi isikuid Aktsiaseltsi tagaruumidesse.
2.3. Jiilgi, et Aktsiaseltsi ruumidesse, samuti sinu t66kohale (t06laud, paberikorvid, kapid
jms.) ei oleks maha jAetud k6rvalisi esemeid (kotid, kohwid, pudelid, karbid).
3.Pommiiihvarduse vastuv6tnine
3.l.Pommitihvardusse suhtu alati tdsiselt, iira vdta seda naljana.



3.2.Telefonik6nes iihvardajaga siiilita rahu, piiiia aega v6ita ning hangi v6imalikult palju
informatsiooni pommi kohta:

l. Kus lOhkeseadeldis asub (tiipne asukoht)?
2. Milline ldhkeseadeldis viilja niieb (suurus, kuju, materjal jne.)?
3. Kuidas kiiivitub?
4. Millal pomm platrvatab (kellaaeg)?
5. Millal ja kes selle pani?
6. Milline on pommipanemise eesm?irk, taotlused, ndudmised?
7. Helistaja nimi ja telefoni number millelt helistatakse.

Kdneluse ?ihvardajaga peaks piiiidma venitada vOimalikult pikaks, et teavitada teisi toimuvast
k6nest. V6imaluse korral k6ne lindistada. Samaaegselt k6nelemisega tuleks alustada ka
pommiiihvarduse ankeedi uiitmist. Kui k6ne toimub numbriniiiduga telefonil, piitida
v6imaluse konal saata samal ajal vtilja politseipatrull helistaja tabamiseks. Helistaja isiku
kohta tuleks iiles kirjutada gdimalikult palju andmeid (mees, naine, laps, orienteeriv vanus,
taustahelid, keel, vtiljenduslaad, kdne defektid, iseloomulikud vtiljendid jm.) Sellise teate
vastuvOtnisel, tuleb kuuldavuse kindlustamiseks tagada ruumis vaikus. T?iidetud ankeet
edastada objekti valdajale ning ltibi tema kapolitseile ning demineerijatele.
3.3.Kirjaliku pommiiihvarduse saamisel viildi kirja edasist puudutamist.
4.Peale pommiiihvarduse saamist
4.l.Pommi vdi kahtlase eseme avastamisel ei tohi seda puudutada liigutada ega r?iiikida
samas ruumis raadiosaatj a v6i mobiiltelefoniga.
4.2.Evakueerimisel kiiitu vastavalt evakueerimise korrale.
4.3.Aktsiaseltsi juhtkond organiseerib teiste majas asuvate ettev6tete ja elanike
pommiiihvardusest informeerimise.

III Kiiitumine tulekahju korral
1. Alarmeerimine
1.1. Tulekahju vdi tulekahju kahtluse korral informeeri koheselt Piiiisteametit hAdaabi numbril
tt2.
1.2. Riiiigi ltihidalt ja kokkuv6tlikult, mis on juhtunud:
- kus tiipselt on hiidaolukord;
- mis juhtus ning kes olukorrast teatab;
- kui on vigastatuid: kes on vigastatud, inimeste arv, kes vajab kiirabi.
1.3. Teatajuhtkonnale tulekahju tekkimisest ning tarvitusele vdetud abin6udest;
2. T66tajate kiiitumine
2.1. Olenevalt pdlengu suurusest piiiia vdimaluse korral tulekahju kustutada omal j6ul,
kasutades tule kustutamiseks etteniihtud vahendeid.
2.2.Liilitaviilja ning t6mba seinakontaktist viilja voolutarbijad (arvuti, printer jne.)
23. V6ldi tdmbetuult ja sule uksed ning aknad. Tule edasise leviku t6kestamiseks sulge
ruumist lalrkudes uks.
2.4.Pane vdimaluse korral raha ja dokumendid tulekindlasse seifi ning lukusta see.

2.5. Evakueerimisel kiiitu vastavalt punktis [V toodud evakueerimise korra]e.
2.6.Tee kindlaks ohutuim lahkumistee ja lahku.
2.7. Vdimaluse korral aita vigastatuid v6i ohus olevad inimesed tulest eemale. Vajaduscl anna

esmaabi vastavalt puirltite Vtl.
2.8. Kui on vaja suitsust v6i tulest liibi minna, tee v6imaluse korral riided mfiaks.
2.9. V6imaluse korral ?ira lase uudishimulikke k6rvalseisjaid ohtlikku tsooni.
2.10. Tulekustutus-ja piiiistemeeskonna kohalesaabumisel juhatama selle tulekahjukohale ja
teatama, kas inimesed on ohus, andma v6imalikult tiipset informatsiooni tulekahju asukoha ja
v6imalike ohtude kohta.



IV Evakueerimise kord
l. UldpOhimOtted
1.1. Evakueerimise korraga m€iiiratakse kindlaks ettevdttes viibivate inimeste evakueerumine
tulekahju ja pommiiihvarduse korral.
Ttiiitaj ate kiiitumine :

1.2. kasatu paanikasse ning araajaoma k?iitumisegapaanikasse teisi, tegutse liibimdeldult ja
rahulikult.
1.3. Evakueerimismiirguande saamisel l6peta koheselt t6ti.
1.4. Vajadusel selgita kliendile v6i kiilalisele olukorda ning palu tal kontorist v6i hoonest
lahkuda.
1.5. Vaata hoolikalt tile oma tdiikoht ja teavita k6igist kalrtlastest esemetest Piiiisteametit.
1.6. Enne evakueerimist pane tiihtsat informatsiooni sisaldavad dokumendid ja raha seifi,
lukusta seifja kassa. Salvesta pooleliolevad ttitid arrnrtis, vdta kaasa isiklikud asjad.
1.7. Lahku hoonest, vajadusel abista lahkumisel kaastiititajaid, ktilalisi vdi alusta koheselt
evakueerumist.
1.S. Ara anna pressiesindajatele toimunu kohta iiksk6ik millist informatsiooni.
1.9. Evakueeru vastavalt seintel olevatele evakuatsioonitee (rohelistele) viitadele.

V Kiiitumine r66vi korral
1. Alarmeerimine
1.1. Riitivi korral informeeri sellest Politseid htidaabinumbril 110.

1.2. Riiiigi ltihidalt ja kokkuvdtlikult, mis on juhtunud:
- kus tiipselt on hiidaolukord;
- mis juhtus;
- kes on vigastatud: inimeste arv, kes vajavad kiirabi.
2.R00vimise ennetamine
2.1. A,ra avalda kOrvalistele isikutele teavet tegevusjuhendite kohta.
2.2. Ole alati tiihelepanelik. Jdta meelde klientide viilimus, kelle kiiitumine on kahtlusttiratav.
23. Jalgi pidevalt, et:
- sularaha kogus kassasahtlis vastaks tridn6udlusele;
- seif oleks lukus;
- lahkudes oma tOOkohalt oled viiljunud kasutatavatest paroolidega kaitstud

arvutiprogrammidest;
- p6hjuseta ei kiiivituks ruumide alarms0steem;
- ttiiilaual ei oleks iileliigset ratra ja dokumente, mida sa ttidtilesannete tiiitmisel hetkel ei

vaja.
3. Rcidvimise ajal
3.1. Ole rahulik, kannatlik ja tiihelepanelik.
3.2.Tiidatiipselt r66vli konaldusi ja ptiiia vdita aega.

33. Ara anna r06vlile rohkem raha, kui ta nduab ning alusta raha andmist viiiksematest
rahatiihtedest.
3.4. Lahtu sellest, et riitivli relv on ehtne. Ara sunni rii<ivlit niiitama relva.
3.5. Ara t6mba endale tiihelepanu ebatavalise kiiitumisega.
3.6. Am vaidle, karju ega takista raha viiljaandmist.
3.7. Aratee iikilisi liigutusi.
3.8. JAta iiksikasjalikirlt meelde r66vli isikukirjeldus.
4.Peale r66vimist
4.1. Teosta kohe alarmeerimine Piiiisteteenistusele, turvafirmale vdi politseisse.
4.2. Jalgiv6imaluse korral, kuhu ja millega r60vel edasi liigub.
4.3. Sulge Kontor/tdoruumid ja ina puuduta mis ei ole hiidavajalik. Kuriteopaik tuleb hoida
puufumatuna.
4.4. PaIu v6imalikke tunnistajaid kohale jtiiida kuni politsei saabumiseni.



4.5. Ara aruta rddvimist kaastdtitajate v6i klientidega.
4.6. Ataanna pressiesindajatele toimunu kohta titslOit millist informatsiooni.
4.7. Aralahku siindmuskohalt ilma politseiniku vastava korralduseta.

VI Kflitumine teistes eriolukordades
I Uldosa
1.1. KAitumine teistes eriolukordades annab juhiseid kuidas kaituda viiljapressimise ja
sissemurdmise korral.
1.2. Eriolukordades, mida pole kajastatud kdesolevas kiiskkirjas, kuid mis vdivad olla seotud
kellegi kuritegeliku tegevusega v6i vdivad Aktsiaseltsi vdi Aktsiaseltsi t66tajatele p6trjustada
ulatuslikku kahju, teosta samuti alarmeerimine vastavalt punktile 2.
2 Alarmeerimine
2.1. Informeeri koheselt turvafirmat, piiiisteteenistust hAdaabi numbril ll2 vdi politseid
numbril 110
2.2.FiAAgi ltihidalt ja kokkuvdtlikult, mis on juhtunud:
- kus ttipselt on hiidaolukord;
- mis juhtus;
- kes on vigastatud: inimeste arv, kes vajavad kiirabi.
3 Viiljapressimine
3.1. Suuna k6ik vtiljapressimisele viitavate ettepanekute v6i miirkuste tegijad ettevdtte
juhtkonna vdi oma otsese juhi poole.
3.2. Ara mingll juhul avalda sellistele potentsiaalsetele viiljapressijatele oma isiklikku
arvamust v6i seisukohta. See v6ib ohustada nii sinu end4 kui Aktsiaseltsi turvalisust.
33. Parast viiiksemagi viiljapressimissignaali saamist teosta koheselt alarmeerimine vastavalt
punktile 2.
3.4. Pea meeles, et viljapressimisega seotud informatsioon on tiiiesti konfidentsiaalne ja
lubamatu on selle levitamine.
4 Sissemurdmine
4.1. Ara puuduta midagi, enne kui politsei pole saanud v6imalikke jiilgi kindlaks teha.
4.2. Takista kdrvaliste isikute sisenemist kuriteopaigale, enne politsei saabumist.
4.3. kaanna pressiesindajatele toimunu kohta iikskdik millist informatsiooni.

VII Esmaabi andmine
l Alarmeerimine
1.1. Informeeri koheselt P?iiisteametit hiidaabi numbril I12.
1.2. Riidgi ltihidalt ja kokkuvdtlikult, mis on juhtunud:
- kus tiipselt on hiidaolukord;
- mis juhtus;
- kes on vigastatud: inimeste arv, kes vajavad kiirabi.
2. Esmaabivahendid
2.1. Esmaabi vatrendid peavad asuma k6ikides Kontorites.
2.2. Kohustuslikud esmaabivahendid on:
- steriilne esmaabi sidemepakendhaavatampoonidega;
- steriilne ja mittesteriilne marliside;
- elastne side;
- haavapuhastusvahend (ood);
- haavaplaastrid.
2.3. Esmaabivahendite olemasolu eest vastutab vastava stnrktuuritiksuse juht.
3. T66taja kiiitumine
3.1. Selgita viiljq mis on juhtunud. Veendu, et ei kannatanut ega sind ennast ei ohusta mingi
hiidaoht. Elutuna nEiivat kannatanud uuri jiirgmises jfiekonas:
- hin€amine;
- siidametalitus;



- verejooksud;
- teadvuse tase.
3.2. Hingamise kontrollimine ja tagamine
3.2.1. Selgita viilja, kas kannatanu on teadvusel ja kas ta hingab:
- proovi ta tuua teadvusele valju hiiiilega k6netades ja ettevaatlikult raputades;
- jiilgi, kas rindkere liigub tiles-alla;
- aseta k6rv suu juurde ja kuula, kas kostab hingamiskahin;
- proovi pdse v6i kiieseljaga, kas suust ja ninasdOrmetest on tunda 6hu viiljavoolu.
3.2.2. Juhul kui kannatanu ei tule teadvusele:
- ava tema hingamisteed, kallutades pead tahapoole ning teise kiie kahe sdrmega t6sta

alaldug iilespoole;
- kui eelmine v6te ei taasta hingamist, alusta kunstliku hingamist: suru otsmikul asunud ktie

p<iidla ja nimetiss6rmega kannatanu ninas66rmed kinni, suru oma huuled tihedalt vastu
tema suud ja puhu 6hku kannatanu kopsudesse oma hingamise riitrnis;

- jiilgi puhumise ajal, et rindkere tOuseks ja piirast puhumist, et rindkere langeks alla;
- juhul, kui 6hk ei liihe kopsudesse, aseta pea digesse asendisse ning puhasta kiiresti suu66s

ja neel s6rmega limast, verest, oksemassist v6i v66rkehadest, olles keeranud kannatanu
pea kiiljele.

3.3. Siidametegevuse kontrollimine ja tagamine.
3.3.1. Selgita viilja, kas kannatanul on stidameseiskumine. Siidameseiskumise tunnused on
j?irgmised:
- kannatanu kaotab jZirsku teadvuse;
- kaelal iihisel unearteril ei ole tunda pulssi;
- hingamine lakkab v6i muutub katkendlilarks;
- silmaavad on laiad vOi keskemise suuruseg4vaade on klaasistunud;
- nahk on verefuvalge.
3.3.2. Juhul kui kannatanul on s0dameseiskumine:
- alusta kunstlikku hingamist ja viilist siidamemassaaLi;
- aseta kannatanu lamama k6vale alusele;
- aseta ktielaba kannatanu rinnaku allosale;
- suru, kiisivarred sirged, otse alla. Sdrmed ei tohi puudutada seejuures rindkeret. Ara

eemalda kasi rinnakult surve ajal;
- tiiiskasvanul tuleb suruda rinnakut sissepoole 4-5 cm. Surumiste vahe peab kestma

v?ihemalt poole files-alla sunrmise tsiiklist;
- elustamise riitn on 2 sissepuhumist ja 15 surumist rinnakule. Surumissagedus on umbes

80 korda minutis.
- Jdtka elustamist seni, kuni kannatanu elutalitlus taastub, elustamise vdtavad iile

asjatundjad v6i sinu j6ud l6ppeb.
3.4. Tugeva verejooksu peatamine.
3.4.1. Peata kiiresti tugev viiline verejooks:
- pane kannatanu kiiresti lamama;
- kui verejooks on jiisemest, hoia jtiset tilest6stetuna ja tee side sellises asendis;
- aseta haavale nelinurkne lapp ja jAtka kinnisurumist selle pealt;
- aseta nelinurkse lapi peale "raskuseks" n$iiteks sidemerull;
- kinnita nelinurklapp ja "raskus" tugevasti elastse- v6i marlisidemega vdi mingi riidega -

ntiiteks tavalise vdi kolmurkriitikuga - tihtseks rdhksidemeks. See side ei tohi olla"tehtud
nii tugevasti , ettisulgeb jiiseme veresooned;

- seo vigastatud kiisi kolmnurkse r?itikuga iilest6stetud asendis rinnale.
3.5. Soki esmaabi
3.5.1. Sokiseisundi tunned ?ira jiirgmiste tunnuste p6hjal:
- pulss on kiire ja n6rk;
- nahk on kahvatu ja ktilmhigine;
- kannatanu on rahutu, hiljem tekib meeltesegadus;



- hingarnine on kiirenenud.
3.5.2. Anna esmaabi jiirgmiselt:
- aseta kannatanu lamama;
- t6sta alajiisemed k6rgemale;
- jtilgi hingamist; hoolitse, et hingamisteed piisivad avatuna;
- peataviilised verejooksud, sest verejooks on sageli Soki p6hjuseks;
- esmaabi andmisel viildi valu tekitamist, sest valu siivendab Sokiseisundit;
- kaitse kannatanut kiilma eest: aseta talle midagi peale ja ka selja alla;
- rahusta kannatanut;
- tira anna kannatanule midagi suu kaudu, sellele vaatamat4 et teda piinab janu. Joomine

vdib vallandada Sokiseisundit stivendava oksendamise.
3.6. Esmaabi andmine teadvuseta, kuid hingavale kannatanule.
3.6.1. Kui kannatanu on kaotanud teadvuse, kuid ta hingab ja kaelal on tihisel unearteril pulss
olemas, keera ta l€lmbumisohu viiltimiseks ptisivasse kiilili asendisse. Selleks toimi jtirgmiselt:
- seisa teadvuseta selili lebava inimese kOrvale;
- painuta tema liihem jalg p6lvest;
- ltikka ltihem ktisivars sirgena kiilje alla;
- painuta teine kiisivars iile rindkere;
- keera kannatanut 6last ja puusast hoides enda poole kiilili;
- painuta kannatanu pead tahapoole ja aseta painutatud k?ie selg tema pdse alla, allolev

kiisivars vabasta hilje alt tahapoole ltikkamisega; kontrolli pidevalt kannatanu hingamist.
3.7. Esmaabi andmine elektridnnetuse korral.
3.7.1. Ohver on voolupinge all niikaua kuni ta on seotud vooluringig4 seet6ttu hoolitse alati
oma ohutuse eest. Pea meeles jiirgmist:
- niisked riided, niiske maapind ja keskkond juhivad hiisti elekrit;
- kummikindad ja kummijalatsid on head kaitsevahendid;
- kuiv puu, kuiv riie ja niiiteks kuiv ajaleht on keskmiste omadustega isolaatorid.
3.7.2. Anna esmaabi jiirgmiselt:
- ohwi eraldamiseks vooluringist ltilita elekter viilja, st tdmba pistik seinakontaktist v?ilja

vdi ltilita kaitsmed viilja;
- kui see ei ole v6imalik, ptiiira kasutada kummikindaid v6i kummijalatseid. Vdid astuda ka

paksu ajalehe peale. Ohwi eraldamiseks kasuta niiiteks puukeppi;
- piirast vooluringist eraldamist alusta vajaduse korral elustamist.
3.8. Esmaabi pdletuse korral:
- peiiista inimene ja kustuta p6levad riided niiiteks teki vdi vaibaga. Kustutamise ajal kAsi tal

olla pikali, selleks et leegid ei p6letaks kaela ega niigu;
- juhul kui sinu oma riided p6levad, kustuta need maas p66reldes vdi leekide

summutamisega;
- jahuta pOlenud nahka kohe jooksva veega vdi vettekastmisega. Otsene jatrutamine on

riiete eemaldamisest tiihtsam. Vtiikeseid p6letusi v6ib jahutada pikemat aega" sest see

leevendab valu. Juhul kui pdlenud natrapiirkond iiletab 20 % kehapinnast, vdib jahutada
ainult m6ne minuti, sest vastasel juhul tekib organismi iildise jatrtumise oht;

- tee p6letushaavale puhas side;
- arakasuta salve, iira ava ville;
- juhul kui kannatanul on suitsumtirgitus v6i vingumiirgituse kahtlus, vii ta kiiresti viirske

6hu kiitte. Vingumtirgituse tunnused on peavalu, uimasus, meelesegadus, teadvuse
kadumine ja kambrid;

- juhul, kui kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta lamama poolistuvasse asendisse;
- aseta teadvuse kaotanud kannatanu piisivasse ktilili asendisse.



POMMIAHVARDUSE AI\KEET

l.KOne vastuvdtu aeg (kellaaeg, kuupiiev)

Kiisimused:
1. Kus lOhkeseadeldis asub (tiipne aadress, objekti nimetus, asukoht)?

2. Milline lOhkeseadeldis viilja niieb (suurus, kuju, materjal jne.X.. . .

3. Kuidas ktiivitub?

4. Millal pornm plahvatab (kuupiievlkellaaeg) ?

6. Milline on pommipanemise eesm?irk, taotlused, n6udmised?

7. Helistaja nimi ja telefoni number millelt helistatakse?

Ahvardrja.isik llhvmdair suhtlur
tffit ,,,'''':,'

Ahvidrja kdne Tausthelid

MEES EESTI KIIRE INIMIIIIALEI)
NAINE VEI\IE AEGLAI\[E MUUSIKA

POISS MUU SELGE LIIKLUSMURA
TUDRUK KOGELEV KONTOR

OLETATAV
VAI\IUS

VANDW TOOSTUS

MOOI\ruTATUD MUU

SEOSETU

SEGAI\IE
ERUTATUI)
MUU



Kdne kokkuvdte:

Kas on objektil, asutusel v6i m6nel asutuses tdritaval isikul eelnevalt esinenud
(pommi)iihvardusi?

Tnitja nimi, kuupiev, kellaaeg, telefoni nr.


