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1. EESMÄRK 

Ragn-Sells AS on oma tegevuse suunanud jäätmete taaskasutuse suurendamisele. Ettevõte võtab oma 

valdustes vastu külastajaid, et tutvustada oma tegevusi ja propageerida ühiskonnas keskkonnasäästlikku 

käitumist. 

Juhendi eesmärgiks on anda Ragn-Sells AS käitluste külastajale ülevaade võimalikest ohuteguritest, tagada 

nii külastaja kui ka töötaja ohutus ning leppida kokku konfidetsiaaluskohustuses.   

2. JUHENDI AJAKOHASTAMINE 

Käesoleva juhendi ajakohastamise eest vastutab Keskkonna- ja kvaliteediüksuse juht. 

3. JUHENDI ULATUS  

Juhend kuulub täitmisele kõikidele Ragn-Sells AS-i külastajatele. 

Külaliste teavitamine ja ohutusreeglid territooriumil liikujatele tutvustatakse enne külastuse algust: 

1. Ragnsells.ee kodulehel peatükis jätkusuutlikkus asub käesolev juhend Ohutus- ja 

konfidentsiaalsusjuhend Ragn-Sells AS territooriumi külastajale. 

2. Külalise vastuvõtja saadab juhendi külalisele tutvumiseks enne külastuse päeva, palub juhendiga 

tutvuda ja enne külastust saata tagasi digiallkirjastatuna või  

3. külalise vastuvõtja trükib paberkandjale välja, külaline tutvub vahetult enne külastust ja allkirjastab 

selle paberkandjal. 

Ragn-Sells AS töötajatel on õigus paluda tööohutuse, keskkonna- või konfidentsiaalsusnõuete rikkujal 

territooriumilt viivitamatult lahkuda. 

Täiendav teave ning ettepanekud: ohutus@ragnsells.com või tööohutuse spetsialist 5381 8707. 

4. PEAMISED OHUTEGURID  

Töötajate ning külastajate tervis ning ohutus on meie jaoks väga oluline. Ohutuse tagamiseks palume tutvuda 

järgmiste võimalike ohtudega:  

1. Libisemine, kukkumine, komistamine – pinnad ja põrandad võivad olla kohati märjad ja libedad, 

esinevad tasapinnalised erinevused (sorteerimisliin, trepid, astmed, maha kukkunud jäätmed vms).  

2. Esemete kukkumine inimese peale – konteinerite tühjendamisel, sorteerimisliini läheduses vms. 

3. Löök liikuvalt masinalt – territooriumil sõidavad pidevalt erinevad transpordivahendid – autod, tõstukid 

jne, nende liikumisteed ei ole alati märgistatud. 

4. Vigastused seadmete liikuvate osade tõttu – sorteerimisliinide, presside jne vahetus läheduses. 

5. Torke- ja lõikevigastused – põrandatel esineb prügi (klaasikilde, naelu jm teravaid esemeid). 

6. Silma vigastamine – klaasi purunemisel/purustamisel lendavad killud, esineb tolmu ja tuhka. 

7. Prügis leiduvad ohtlikud jäätmed – nakkusoht kasutatud süstlanõeltest, kokkupuude ohtliku 

kemikaaliga jne. 

https://www.ragnsells.ee/kontaktid/jatkusuutlikkus/
https://www.ragnsells.ee/kontaktid/jatkusuutlikkus/
mailto:ohutus@ragnsells.com
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8. Bioloogiline oht – peale külastust mittepiisava hügieeni korral viirused, bakterid (trepikäsipuude 

kasutamine, uste avamine jne). 

9. Tulekahjuoht – territooriumil on keelatud suitsetamine ning lahtise tule kasutamine. 

 

5. TURVALISUSE JA OHUTUSE TAGAMINE 

Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks on kohustuslik kanda isikukaitsevahendeid ja kinni pidada järgmistest 

nõuetest: 

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

tugevama tallaga ja pealt nahast jalatseid. 

2. Vastava märgistusega kohtades kanda sellel alal nõutud isikukaitsevahendeid. 

3. Järgida ohutusmärgiseid ning käituda vastavalt nendele. 

4. Järgida korraldajapoolseid nõudmisi ja liikuda ainult tema juhendamisel. 

5. Liikudes tuleb olla eriti ettevaatlik sõidukite (k.a tõstukite) liikumisaladel ning olla nähtav territooriumil 

ja hoonetes. 

6. Keelatud on viibida seadmete vahetus läheduses ning seadmeid katsuda. 

7. Treppidel liikudes tuleb olla ettevaatlik ja hoida kinni käsipuudest, et mitte komistada. 

8. Suitsetamine on tuleohutuse tagamiseks rangelt keelatud (va selleks ettenähtud kohtades, mis on 

vastavalt märgistatud). 

9. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine on keelatud. 

10. Seadmeid ning sorteeritud või sorteerimata jäätmeid on keelatud katsuda.   

11. Alati tuleb olla hoolas, ettevaatlik ja mitte kiirustada, sest võib esineda ootamatuid juhtumisi, mida ei 

osata ette näha.  Iga väiksemagi ootamatuse puhul teavitada Ragn-Sells AS töötajat.  

12. Pärast külastust pesta käed sooja vee ning seebiga ja kasutada desinfitseerimisvahendit. 

13. Kõik isikukaitsevahendid tuleb tagastada Ragn-Sells AS töötajale.  

6. TEGUTSEMINE ÕNNETUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL 

Õnnetusohu märkamisel tuleb viivitamatult informeerida Ragn-Sells AS töötajat ja edaspidi käituda ainult tema 

juhtnööride kohaselt. Tulekahju korral tuleb viivitamatult teavitada häirekeskust telefonil 112. Kohapealsete 

esmaabiandjate kontaktid on ruumide seintel. 

7. KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS 

Ragn-Sells AS territooriumil ja külastuse ajal nähtud tegevused ja jagatud teavet peab ettevõte ärisaladuseks 

ning mille konfidentsiaalsena hoidmine on ettevõtte jaoks ülimalt tähtis. 

1. Külastaja kohustub tagama, et hoiab konfidentsiaalsena talle Ragn-Sells AS territooriumil teada 

saadud informatsiooni ega tee nimetatud informatsiooni otseselt või kaudselt teatavaks kolmandatele 

isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, kohus või haldusorgan. 

2. Kolmandad isikud käesoleva kokkuleppe tähenduses on eeskätt Ragn-Sells AS konkurendid, 

jäätmekäitlusvaldkonnas tegutsevad või tegutsemist alustada planeerivad ettevõtted või eraisikud, 
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samuti koostööpartnerid ja ametiasutused ning muud isikud, kellel võib olla huvi 

jäätmekäitlusvaldkonna tegevuse vastu.  

3. Külastajal ei ole ilma korraldajapoolse loata lubatud pildistada ja filmida või muul viisil salvestada 

Ragn-Sells AS territooriumil nähtavat. 

4. Külastajal tuleb eelnevalt kirjalikult Ragn-Sells AS esindajaga kooskõlastada  kommentaaride 

andmine ajakirjanikele, koostööpartneritele, klientidele, tuttavatele vms kolmandale osapoolele 

Ragn-Sells AS tegevuste kohta. 

8. ALLKIRJASTAMINE 

Külastuse kuupäev:  

Käitluse nimi:  

Külalise vastuvõtja: Allkiri: 

Külastaja: Allkiri: 

Allkirjastamise kuupäev:  

 


