
Ohtlike jäätmete
kogumisjuhend



KOGU KÕIK 
ohtlikud jäätmed 
üksteisest eraldi
Ohtlikud jäätmed tuleb liigiti koguda 
ja panna eraldi kogumisvahenditesse. 
Põhjus on lihtne - ohtlikud jäätmed 
võivad segunedes põlema süttida või 
tekitada omavahel reageerides 
inimesele tõsiseid tervisekahjustusi. 
Sellest tulenevalt on Ragn-Sellsil 
õigus segamini või mittevastavate 
jäätmete äraveost keelduda või 
rakendada täiendavat sorteerimistasu 
(vaata hinnakirja).

ÕLIFILTRID VANAÕLI

REOSTUNUD
PAKENDID

PÄEVAVALGUS-
LAMBID

JÄLGI, et konteiner oleks 
märgistatud ja sisaldaks vaid 
kleebisel lubatud jäätmeid.



NÕUDED
Transportimisele

OHUTUSKAART
Iga ohtliku tootega käib kaasas 
ohutuskaart, millest saab vajalikud 
andmed selle omaduste ja käitlusviiside 
kohta. Ohutuskaart on vajalik ka 
saatelehtede ja veokleebiste täitmiseks. 
Küsi tootega kaasas käivaid ohutuskaarte 
maaletoojalt või edasimüüjalt.

NÕUDED OHTLIKE JÄÄTMETE 
KOGUMISVAHENDITELE
Jälgi, et kogumisvahendid ei oleks roostes, 
vigastatud ega leki. Jälgi, et jäätmed (söövitava 
toimega) ei vigastaks kogumisvahendit. 
Kaubaaluseid kasutades veendu, et jäätmed 
oleksid korrektselt pakendatud ja kiletatud.

MIDA TEHA KUI TEKIB 
KESKKONNAREOSTUS
Keskkonnareostuse puhul võta kiiresti 
ühendust Ragn-Sellsi lühinumbril 16755. 
Kui tekib tuleoht, võta ühendust 
päästeametiga numbril 112.

1. Enne veo algust küsi
 Ragn-Sellsist ohtlike jäätmete saatekiri
 tellimus@ragnsells.com, 60 60 439
2. Ragn-Sells valmistab ette 
 saatelehed ja veokleebised
3. Korraldame transpordi ja käitluse
4. Ragn-Sells sisestab käideldud jäätmete 
 info enda ja riiklikusse infosüsteemi

TELLI
Äraveo teenus

1. Enne veo algust peab
 olema koostatud saatekiri.
2. Lisa konteinerile veokleebis (pildil).
3. Kontrolli, et konteiner ei oleks
 vigastatud, või roostes, oleks
 suletud ja lekkekindel. 
4. Kinnita koorem kindlalt, et
 see transportimisel ei liiguks.

JÄLGI, et 
kogumisvahendil 
oleks kindlasti 
peal veokleebis.

Kogumisvahendid peavad olema märgistatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi 
määrusele „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord §2“.§



JÄLGI, et konteiner 
oleks märgistatud ja 
sisaldaks vaid kleebisel 
lubatud jäätmeid.

TÖÖTAJATE OHUTUSE 
tagamiseks järgi 
tootega kaasas olevaid 
ohutuskaarte.

PAIGALDA enne 
äravedu veokleebis 
(küsi Ragn-Sellsilt).

VEENDU, et 
kogumisvahend pole 

vigastatud ja on 
lekkekindel.

4 LIHTSAT NÄPUNÄIDET, tervise- ja 
keskkonnaohutuse tagamiseks

www.ragnsells.ee 60 60 439RAGN-SELLS AS
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415, Eesti, info@ragnsells.ee

SEAL KUS TEISED NÄEVAD LÕPPU NÄEME
MEIE UUE ALGUST. KÕIK ALGAB SIIT.


