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Ur-,nrNE TULEoHUTUSJUHEND

l.Kdesolevad tuleohutusnOuded on kohustuslikud taitmiseks kdigile AS Sivex lnternational
tddtajatele.
2.Ettevote ei kuulu plahvatus voi keemiliselt ohtlikke objektide hulka.
3. Tuleohutuse eest vastutavad : ladudes - tollilaojuhatajad,kontoris - ettev6tte juhataja.
Objektide valve t06viilisel ajal - turvafirmad. Tuleohutuse eest vastutavad isikud vastutavad
esmaste tulekustusvahendite korrasoleku eest.

I Territoorium, hooned, rajatised ja ruumid
JuurdepiiSis
1. Juurdesdiduteed,ldbis6idukohad jajuurdepiiiisud hoonetele, rajatistele, tuletorje- ja
piiiistevahenditele ja veevOtukohtadele peavad olema vabad ning aastaringselt
kasutamisk6lblikus seisukorras.
2.Tee v6i l6bisOidukoha sulgemisel remondiks v6i muudel p6hjustel, kui see takistab tuletorje
ja pdiisteautode sditu, tuleb viivitamatult rajada lAbiparis suletavasse ldiku vdi iiles seada
timbers6iduv6imalust niiitavad viidad.

N6uded territooriumile
l. T00koha territoorium peab olema konastatud, tootmis- v6i olmejtiatmeid tuleb hoida
selleks mdiiratud ja kohandatud kohtades.
2. K0ik laod, ameti-ja abiruumid peavad olema alati puhtad ja konas. Oma t66koha
koristamine t06pdeva l6pul kuulub tOOtaja tddkohustuste hulka.
3. K6ikides ruumides (s6ltumata nende otstarbest, tulekindluse astmest), mis tdd l6pus
lukustatakse ja enne jiirgmist t66piieva ei kontrollita, tuleb t6d l6pul elektriseadmestik viilja
l0litada.
4. Suitsetamine tildkasutatavates ruumides, plahvatus- v6i tuleohtlike ruumidega objektidel on
keelatud.
5. Suitsetamine on lubatud ainult selleks eraldatud, sisustatud ja tiihistatud ruumides ja
suitsetamiskohtades.
6. Jiidtmete ja prahi pdletamine on keelatud ilma piiiistekeskust teavitamata ja vastava loa
saamist.
7. S6idukid tuleb parkida selleks miiiiratud kohas.

Territooriumil ei tohi:
l. Ladustada hoonete ja rajatiste vahelistesse tuleohutuskujadesse p6levmaterjale,
p6levpakendis seadmeid ja taarat ning parkida transpordivahendeid ja muud tehnikat;
2.Tehatule- ja plahvatusohtlikku tOdd viiljaspool spetsiaalselt selleks otstarbeks seadistatud
kohta;
3. Ladustada p6levainet ja -materjali elektriOhuliini alla ja ltihemale kui masti poolteistkordse
kOrguse kaugusele sellest;
4. Valada p6lewedelikku ja oksiideerijat maha v6i kanalisatsiooni;
5. Tankida mootors6idukeid hoiu-, hooldus- ja remondikohas ning ladude territooriumil;
6. P6letada kulu ilma tuletdd loata.

II N6uded hoonetele, rajatistele ja ruumidele
1. Hoonetes peavad niihtavale kohale olema iiles pandud hiiirekeskuse telefoninumbrid ja
juhend <Tegutsemine tulekahju korral>.
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2. Evakuatsiooniteed,peavad olema titristatud tuleohutusmiirkidega.
3. Pdrandale sattunud pOlevaine (-materjal) tuleb viivitamatult koristada.
4. Laohoones peavad l6bik6ikude piirid ja materjalide ladustamise kohad olema
pOrandale mtrgitud hiistindhtavate piirjoontega. Ldbikiiigu laius peab olema viihemalt
0,9 m, v6ljapdiisuni viiva l6bik6igu laius viihemalt ukse laiune.
5. Ventilatsioonikambreid, -filtreid ja Ohujuhtmeid tuleb perioodiliselt puhastada tolmust
ja neisse ladestunud jiirikidest.
6. P0levaineid ja -materjale tohib td<iruumides hoida koguses, mis ei iileta 0<ipdeva
vajadust. K6ik pdlevad jfiiitmed (paber, Olised piihkmekaltsud jms) tuleb tddruumides
koguda kinnisesse n6usse ja piirast t00 l6ppu viia vdlja selleks mti2iratud kohtadesse.
7. Elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele
8. T66 ldpetamisel tuleb ruumi elektriseadeldised vooluv6rgust viilja liilitada, vdlja arvatud
need t0<itavad elektriseadmed, milledele on kehtestatud d6piievaringne t06.

III Nduded viibimisel hoonetes, rajatistes ja ruumides
Hoonetes ja rajatistes ei tohi:
1. T6kestada evakuatsiooniteid, tilekdike hoone naabersektsioonidesse, viiljapiiiise
v6lisevakuatsioonitreppidele v6i redelitele;
2. JAigalt sulgeda evakuatsioonip?idse ja kasutada raskesti avatavaid sulgureid;
3. Paigaldada evakuatsiooniteedele pdrandakattematerjale, mis v6ivad stittida viiikese
kalorsusega sttiteallika (p6lev tikk, kustutamata sigaret jms) toimest;
4. Trellitada hiidavilj apiidsuna kasutatavat akenf
5. Paigutada ktitust, p6levmaterjale ja -esemeid kihemale kui 0,5 meetrit kasutatavatest
kiittekehadest;
6. Siitidata tuld p6lewedeliku abil;
7. Ajutist elekhij uhtmestikku;
8. Kasutada nOuetele mittevastavat elektripaigaldist;
9. Kasutada keskkonnatingimustele mittevastavat elektriseadet;
1 0. Kasutada mittestandardset elektrisoojendus- ja valgustusseadet;
11. Hoida ventilatsioonikambris mis tahes seadmeid ja materjale;
12. Kasutada p6lewedelikke ruumi koristamiseks ning riietus- ja muude esemete
pesemiseks;

IV Esmased tulekustutusvahendid
Esmaste tulekustutusvahendite pai gutus
l. Esmased tulekustutusvahendid tuleb ruumis paigutada ntihtavatesse ja kergesti
juurdepdiisetavatesse kohtadesse v6imalikult vdljapiiiisu liihedale. Juurdeptiiis
tulekustutusvahenditele j a elektrikilpidele peab olema vaba.
2. Esmaste tulekustutusvahendite asukoha tiihistamiseks tuleb kasutada tuleohutusmiirke.
Kfisikustuti tuleb paigutada:
l. Seinale nii, et kustuti p6hi ei oleks p6randast k6rgemal kui 1,5 meetrit ja uksest nii
kaugel, et oleks tagatud ukse tiiielik avanemine;
2. Tulet0rjekraani kappi, kasti, tuletdrjestendile, spetsiaalsele alusele vdi riputuskonksule
nii, et selle kestal olev kasutamisjuhend oleks niihtav.
3. Iga t66taja peab teadma tulekustutusvahendite asukohta oma tcidkoha liiheduses ja oskama
neid kiisitseda.

V Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine:
1. Pulberkustuti ABC - see kustuti sobib 6li, bensiini, bituumeni, kummi, rasva,plastide,
tekstiili, puidu ning kuni 1000 voldiga pingestatud elektrijuhtmete ja - seadmete tulekahju
kustutamiseks.
2.Pulberkustuti kdsitsemine :

I ) t6mmata ohutusseadet,
2) suunata kustuti kiiljes olev toruots tule suunas,
3 ) vaj utada ptiristikule.
Kustutit saab hoida ja ventiili avada tihe kiiega, jiittes teise ktie vabaks pulbrijoa suunamiseks.
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' Kustutamist tuleb alustada liihemalasuvast tuleosast. Parim tulemus saavutatakse ttiotades
kustutamisel ptthkivate liigutustega. Kuiva pulbri graanulid paisatuna tulle katkestavad tule
atrelreaktsiooni, saades selleks protsessiks vajalikku kuumust tulest endast. Seet6ttu on kuival
pulbril ka teatud jahutav m6ju. Reaktsiooni kiiigus laguneb kuiv pulber ltimmatavateks
gaasideks, isoleerides hapniku juurdepiiiisu. Lisaks sellele tekitab ABC{titipi kuiv pulber
sulami, mis katab pdleva materjali. Kustutite alalise kasutamisvalmiduse tagamiseis on vaja
neid stistemaatiliselt kontrollida ja hooldada.Pulberkustutite puhul tuleb jalgida et r6hunAituri
osuti asuks rohelises tsooais. Kustuti vajab laadimist isegi siis, kui vaid uaite osa sisust on iira
kasutatud. Kustutite laadimist, kerede katsetamist htidrosurvega ja hooldust voivad teha need
asutused, kes omavad litsentsi.
3.Tahkete esemete v6i materjalide kustutamisel suunata kustutusaine k6ige intensiivsema
p6lemise kohta, kustutada tuld jrirkjiirgult kustutaja eest tahapoole, tilalt alla
n.6. piihkivate liigutustega, kattes polevate esemete pinna kustutusainega;
4. Lahtistes ja madalate iiiirtega nOudes siittinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine
suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu reservuaari siseseina. Selliselt
kustutades valgub kustutusaine alla ja katab pOleva vedeliku pinna,
isoleerides selle iimbritsevast dhuhapnikust ning kustutades p6lemise.
5. Mahavalgunud pdleva vedeliku kustutamist tuleb alustada iidrtelt ning jiirkjrirgult katta
kustutusainega kogu p6lev pind;
6. Kui vah&ustutiga kustutades pihusti ava ummistub, on vaja kustuti kiiresti timber p66rata,
energiliselt tiles-alla loksutada, jiille endisesse asendisse pddrata ja kustutamist
jdtkata;
7. Siisihappegaaskustutiga kustutades tuleb kustutit hoida vdimalikult vertikaalselt, et
mitte takistada siisihappegaasi normaalset viiljumist;
8. Kiilmahaavade v?iltimiseks ei tohi palja kdega kinni vOtta tddtava siisihappegaaskustuti
siisihappejoa v6ljalaskelehtrist, samuti ei tohi seda juga suunata inimestele;
9. Kui stisihappegaaskustutit kasutati ruumis, tuleb piirast kustutamist k6igil ruumist
vdljuda ning ruumi tuulutada.

VI N0uded tulet6rje-veevdrgule
1. Vdhemalt kord aastas tuleb kontrollida tulekahju kustutamiseks ettenfitud veevorgu
korrasolekut (veeandmisv6imet).

WI N6uded tegutsemiseks tulekahju korral
Tulekatrju tekkimisel v6i selle tunnuste avastamisel on tddtaja kohustatud:
1. Teatama viivitamatult pii:isteteenistusele telefon I l2:
a) tulekahju tiipne aadress (asula, tiinav, maja nr, hoone komrs);
b) mis poleb (elektriseadmed, kergestisiittivad vedelikud, hoone sein, lagi,
p60ning jne);
c) kes tulekahjust teatab (perekonnanimi, ametikoht) ja 6elda telefoninumber,
mille kaudu kutsuti v6lja piiiistemeeskond;
2.Teatamajuhtkonnale tulekahju tekkimisest ning tarvitusele vdetud abin6udest;
3. Sulgema uksed ja aknad ning viilja liilitama ventilatsiooni tSkestamaks tule levikut;
4. Evakueerima ohtu sattunud inimesed ja vara;
5. V6imluse korral asuma viivitamatult esmaste tulekustutusvahenditega tuld kustutama;
6. Tulekustutus- ja pfiiistemeeskonna kohalesaabumisel juhatama selle'tulekahjukohale
ja teatama, kas inimesed on ohus, ja andma vdimalikult tiipset informatsiooni
tulekahju asukoha ja vdimalike ohtude kohta;
7. Vajadusel nditama tulekustutus- ja pliiistet0tide juhile kiitte elektrikilbid ja iildliilitid,
mille kaudu oleks v6imalik v6lja ltilitada elektrivool;
8. T6kestama kOrvalistele isikutele tulekatrjukohale juurdepiiiisu ja vdimalusel piirama
tulekatrjukoht t6kkelindiga vdi muul viisil;
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VIII Esmaabi
POIetused
Tegutsemine pbletuste korral:

]. la:is]a inimene ja kustutada p6levad riided niiiteks teki v6i vaibaga. Kustutamise ajal
leis,i tal olla pikali, selleks et leegid ei pOletaks kaela ega niigu.
2. Juhul kui sinu oma riided p6levad, kustuta need maas pooreldes v6i leekide
summutamisega.
3. Jahuta p6lenud piirkonda kohe jooksva ve€ all vdi vees hoides. Otsene jahutamine
on riiete eemaldamisest tiihtsam. Vdikesi p6letusi v6ib jahutada pikemat iega, sest
see leevendab valu.
4.-T.". p6letushaavale puhas side.
5. Ara kasuta salve, tira ava ville.
6. Kaitse p6lenut mahajahtumise eest (ka suvel).
7. Juhul kui kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta poolistuvasse asendisse.
8. Aseta teadvuse kaotanud kannatanu p0sivasse ktilili asendisse.
9. Kutsu kiirabi.

Kuumakrambid
Kuumakrampe esineb teatud lihaseriihmades, niiiteks stiiiremarja-, k6e- ja kohulihastes siis,
kui suure vedelikukaotuse (higistamise) korvamiseks kuumade ilmade ional kasutatakse
joomiseks ainult vett. Tunnuseks on l-3 minutit kestev valulik k ump koormatud
lihaseriihmas.

Tegutsemine kuumakrampide korral:
I . Anna kannatanule juua kergelt soolast (0,I%-list) vett vdi mahla; soola v6ta pool
teelusikatfit ehk umbes 2 grammi kahe liitri vee kohta.
2. Rasketel juhtudel vii kannatanu haiglasse.

Kuumarabandus
Kuumarabandus on k6ige tdsisem kuumakahjustus. Selle korral ei suuda organism
ktillaldasel mditral iira anda fiitisilise koormuse tagajfiel tekkinud v6i valjaitpoolt saadud
liigsoojust, mille tOttu tOuseb organismi sisetemperatuur liiga k6rgele. Seile tagajfiel tekivad
kiiresti.t6sised kahjustused, mis v0ivad l6ppeda surmaga. Kannatanu paiistmisiks on vaja
talle kiiresti esmaabi anda ja kutsuda kiirabi.
Kannatanu prognoos s6ltub oluliselt sellest, kui kiiresti tuntakse iira kuumarabandus ja kas
hakatakse ilma viivituseta juba 6nnetuskohal tema organismi jahutama.
Tegutsemine kuumarabanduse korral:
]. Jii tcannatanu varjulisse kohta, riieta ta lahti ja aseta ptisivasse ktililiasendisse.
2. Organismi jahutamise kiirendamiseks tekita tuult nriiieks riitiku v6i m6ne
riietusesemega.
3. Jfllgi kannatanu seisundit.
4. Kutsu kiirabi.
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