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Käesoleva Lisaga seatakse koostööpartnerile Ragn-Sells AS territooriumitel tegutsemisel ja väljaspool 

territooriumeid teenuste osutamisel keskkonnahoiu ja tööohutuse tagamise nõuded.  

Üldised nõuded koostööpartnerile: 

1. Koostööpartnerite tegevus tööohutuse ja -tervishoiu ning keskkonna valdkonnas on üliolulise tähtsusega 

kaitsmaks nii töötajaid kui ka keskkonda. Koostööpartnerid on kohustatud tegutsema lähtudes Ragn-Sells 

AS põhimõtetest, seades ohutuse esikohale ja viia miinimumini kõik olulised töökeskkonna riskid. 

Keskkonnamõjude vähendamiseks tuleb pidevalt rakendada ennetavaid meetmeid. 

2. Koostööpartner on kohustatud alati planeerima oma tegevust selliselt, et selle elluviimisel ei ohustataks 

inimeste elu ja tervist (sealhulgas koostööpartneri enda töötajaid, Ragn-Sells AS töötajaid ja kolmandaid 

isikuid) ning keskkonda ega tekitataks muud kahju.  

3. Koostööpartner on kohustatud tagama, et tal on olemas kehtivad ning kõik seadusega nõutud 

kooskõlastused ja load lepingu objektiks olevate teenuste osutamiseks, tööde teostamiseks, tööga 

seonduvate seadmete kasutamiseks, töötajate tegevuseks jms vahendite osas.  

4. Koostööpartner on kohustatud Ragn-Sells AS-ga sõlmitud kokkuleppe alusel täitma kõiki vastava eseme 

käitlejale või töötlejale seadusega pandud kohustusi, sh vastutama ainuisikuliselt nimetatud kohustuse 

rikkumisega Ragn-Sells AS ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. 

5. Koostööpartner kohustub täitma ohtlike kemikaalide, tuleohtlike kaupade ja jäätmete transportimisel ning 

käitlemisel Eesti Vabariigis kehtestatud jäätme- ja tuleohutusalast seadusandlust.  

6. Kui koostööpartner kasutab oma lepingujärgsete kohustuste täitmiseks alltöövõtjat, on ta kohustatud 

alltöövõtjat käesoleva lisa nõuetest teavitama. Koostööpartner vastutab täielikult tema alltöövõtjate poolt 

lepingu alusel tehtava töö eest nagu oleks see tema enda töö.  

 

Turvalisuse ja ohutuse tagamise nõuded: 

7. Koostööpartner on kohustatud informeerima territooriumii juhti (või tema poolt määratud asendajat) 

töödega alustamise ja tööde lõpetamise ajast.  

8. Koostööpartner on kohustatud tagama oma töö ohutuse ja vajadusel piirama ligipääsu kõrvalistele 

isikutele.   

9. Koostööpartner on kohustatud Ragn-Sells AS territooriumitel liiklema vastavalt liikumisskeemidele ja 

kiiruspiirangutele ning sõitmisel järgima säästva sõidu põhimõtteid. 

10. Liikudes territooriumil tuleb alati kanda kõrgnähtavat riietust, näiteks ohutusvesti, jopet vms ning kinniseid 

tugevama tallaga jalatseid. 

11. Vastava märgistusega kohtades kanda sellel alal nõutud isikukaitsevahendeid. 

12. Järgida ohutusmärgiseid ning käituda vastavalt nendele.  

13. Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine Ragn-Sells AS territooriumil on keelatud, välja arvatud selleks 

märgistatud kohas. 

14. Koostööpartner on vastutav töökeskkonna üldise korrashoiu ja seisundi eest. Töö kestel kohustub 

koostööpartner enda järelt koristama kõik jäätmed ja jääkmaterjalid, vähendamaks tööõnnetuse või 

ohuolukorra, näiteks tulekahju tekkimise ohtu.  

15. Ebakaines olekus, narkootilises või toksilises joobes või nende jääknähtudega on Ragn-Sells ASi heaks 

töötamine keelatud ning selline isik kõrvaldatakse koheselt tööülesannete täitmiselt. Töölt kõrvaldamine 

võib tuua endaga kaasa koostöölepingu lõpetamise. 

16. Elektritöid, tuletöid ja muid spetsiifiliste nõuete täitmist eeldavaid töid võivad teostada ainult vastava 

kvalifikatsiooni ning litsentsiga töötajad. Kõik kasutatavad seadmed peavad olema ohutud ja elektriajamite 

seadmed maandatud.  

17. Oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel on koostööpartner kohustatud viivitamatult teavitama Ragn-

Sells AS-i territooriumi juhti kõikidest õnnetusjuhtumitest ja õnnetusjuhtumite ilmnemise ohtudest, millega 

kaasneb või võib kaasneda kahju.  
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Keskkonnasäästliku käitumise nõuded:  

18. Ragn-Sells AS territooriumil tuleb sõiduki mootor seisata kui see ei ole vajalik töö teostamiseks. 

19. Vajadusel katta koormad, et vältida jäätmete veosest lendumist või maha kukkumist.  

20. Tagada veosel mahutite lekkekindlus. 

21. Tekkivad jäätmed tuleb sortida liigiti võimaldamaks jäätmete taaskasutusse suunamist. Jäätmed tuleb 

anda üle vastavaid keskkonnalube omavale ettevõttele. 

22. Vältida või vähendada tegevusi, mis võivad tekitada ülemäärast müra ja vibratsiooni.  

23. Koostööpartner vastutab lepinguga seotud materjalide/ teenuste kvaliteedinõuetele vastavuse ja 

kontrollimise eest. Soovitatav on, et koostööpartneril on oma kvaliteedi tagamise süsteem, mis on  

korralikult dokumenteeritud ja organisatsioonis hästi teada.  

 

Muud nõuded: 

24. Ragn-Sells AS töötajatel on õigus paluda töötervishoiu, -ohutuse või keskkonna nõuete rikkujal 

territooriumilt viivitamatult lahkuda.  

25. Kui see osutub eriliste asjaolude tõttu soovitavaks, võib Ragn-Sells AS omal äranägemisel kehtestada 

täiendavaid tööohutuse ja -tervishoiu ning keskkonna valdkonna alaseid nõuded.  

26. Ragn-Sells AS-i töötajal ja/või volitatud esindajatel on õigus kontrollida koostööpartneri ja tema 

alltöövõtjate tööohutuse ja -tervishoiu ning keskkonna alaseid süsteeme (kontrollimisest tuleb eelnevalt 

teavitada ette lähtuvalt kokkuleppest ja mõistlikkuse printsiibist).  

27. Koostööpartneril ja/ või tema esindajal tuleb eelnevalt kirjalikult Ragn-Sells AS esindajaga kooskõlastada  

kommentaaride andmine ajakirjanikele, koostööpartneritele, klientidele, tuttavatele vms kolmandale 

osapoolele Ragn-Sells AS tegevuste kohta. 

28. Koostööpartner kohustub tutvuma enne tööle asumist käesoleva lisaga ning täitma selles dokumendis 

kehtestatud tingimusi.  

29. Kui koostööpartnerile või tema esindajale on mistahes reegel või juhend ebaselge, siis tuleb sellest 

viivitamatult teavitada tööülesandeid andvale isikule või territooriumi juhile. 

 

 

 

 

1  
Territooriumi nimi Aadress Territooriumi juht 

Tallinna käitlus Suur-Sõjamäe 33, 11415 TALLINN Põhja piirkonna käitlusjuht 

Tartu käitlus Klaasi tn 3, Tartu linn, 50409 TARTU MAAKOND Lõuna piirkonna tootmisjuht 

Pärnu käitlus 
Kannuse, Seljametsa küla, Pärnu linn, 86601 
PÄRNU MAAKOND 

Lääne piirkonna tootmisjuht 

Lepna sorteerimis- ja 
ümberlaadimisjaam 

Mätliku tee 1, Lepna alevik, Rakvere vald, 44408 
LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

Ida piirkonna tootmisjuht 

Haapsalu käitlus Lihula mnt 20, 90510 HAAPSALU Osakonna juhataja 

 


