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Kutselise kasutaja pädevuskoolitus desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutajatele pindade puhastamisel 
8 tundi 
 
Miks? 
Puhas elukeskkond on paljudes kohtades kõige muu alus, see loob tingimused põhitegevusteks. Puhtus ei ole alati silmaga mõõdetav, 
välisel vaatlusel võib olla pind puhas, aga kõrgemate hügieeninõuetega kohtades on vajadus mikrobioloogiliselt puhaste pindade järgi. 
See toob kaasa vajaduse kasutada desinfitseerivaid aineid, ehk biotsiide. Antud ainete kasutamine tähendab mikroorganismide taseme 
viimist ohutule tasemele. Seda tuleb osata teha õigesti, et hävitatud saaks mikroobid, mida on vaja hävitada ja oleks ohutu inimestele ja 
ümbritsevale. Oluline on mõista kuidas mõjutab desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutamine enda ja teiste tervist ning heaolu. 
Alljärgnevalt on kirjeldatud koristamisel desinfitseerivate ainete kasutajate pädevused ning kirjeldatud eeldatav koolitus, et puhtus ja 
desinfitseerimine saaks läbi viidud ohutult ja efektiivselt.  
Kellele? 
Biotsiidide kutselisele kasutajale, kes on töös kasutab pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid (puhastusteenindajad, 
koristajad, toateenindajad, hooldajad jne) ja/või juhendab teise tava tööd puhastamisel biotsiidide kasutamisel, näiteks puhastustööde 
juhid, perenaised, koristusainete müüjad jne.  
Õppekava 
Õpekava on koostatud pindade puhastamisel desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutaja seisukohalt, kellel on olemas eelnevad 
baasteadmised puhastusprotsessist. Puhastusalane, infektsioonikontrollialane ja desinfitseerimisprotsesse juhtiv kompetents on laiem 
ja eeldab lisakoolitusi.  
Kui eelnev puhastamist puudutav teadlikkus on madal või puudub, siis puhastusprotsessis desinfitseerimise tulemuslik ja ohutu läbi 
viimine eeldab eelnevat lisakoolitust ka biotsiidide kasutaja tasemel. Arvesse on võetud vaid desinfitseerivate ainete (biotsiidide) 
eripära puhastamise protsessis. Selgituste lahtris on välja toodud ka kohad, mis võiva eeldada lisakoolitust.  
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Teema Maht Tulemus (õpiväljund) Selgitus 

Ülevaade õiguslikust regulatsioonist- kemikaaliohutuse 
nõuded ja kohustused; biotsiidiseadus, sellest tulenevad 
kohustused desinfitseeriva aine kasutamisel, järelevalve, 
REACH, CLP 

45 min Teab biotsiidiseadusest jt 
õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi 

 

Oma tööst tulenevate mikroorganismide, nende arengu, 
leviku ja resistentsuse põhimõtete teadmine. 

30 min Teab mikroorganismide 
üldisemaid leviku põhimõtteid 
ja paljunemist soodustavaid 
tingimusi, oskab arvestada 
üldiste põhimõtetega oma töös. 

Täpsemad 
mikroorganismide 
taksonoomia, arengu, 
leviku, resistentsuse 
põhimõtted ja eripärad 
infektsiooni tõrje 
seisukohalt vajavad 
lisakoolitust. 

Koristus- ja desinfitseerivate ainete (biotsiidide) toote 
kasutusjuhendite ja ohutuskaartide sisu teadmine ning info 
kasutamine oma tavatöös riskijuhtimise meetmed 
 

40 min Oskab leida olulise 
informatsiooni toote 
kasutusjuhendist ja 
ohutuskaardilt ning seda 
kasutada oma tavatöös ohutuse 
tagamiseks. Oskab valida ja 
kasutada isikukaitsevahendeid 

 

Desinfitseeriva aine (biotsiidi) valik, kasutuseripära 
teadmine, kasutuslahuse valmistamine ja säilitamine, 
pudelite märgistamine ning vajadusel aine utiliseerimine  

35 min Oskab kasutada ja säilitada 
vastavalt juhistele ning 
tulemuslikult desinfitseerivaid 
aineid 

Spetsiifiliste 
mikroorganismide 
tõrjeks sobivate ainete 
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valik eeldab 
lisakoolitust. 

Aseptiline tööviis, kui eeldus tõhusaks desinfitseerimiseks. 
Käte pesemine ja desinfitseerimine, käte hügieen  (läbiv 
kompetents) 

25 min Oskab teha käte antiseptikat ja 
koristamisel töötada aseptiliselt 

Oluline eelnev 
koristusalane teadlikkus 

Oma töö eripärast tulenevate pindade saastatuse ja 
pinnakatete eripärad 

25 min Teab, et mustuse/saastatuse ja 
pinnakatte eripära, mida tuleb 
arvestada  biotsiidide valikul ja 
kasutamisel 

Oluline eelnev 
koristusalane teadlikkus 

Koristusplaani / desinfektsiooniplaani  ja juhendite 
koostamine vastavalt töökeskkonna eripärale, arvestades 
esinevat mustust/ saastatust, pinnakattematerjale. Teiste 
tavatöö juhendamine. Seda kõike desinfitseerivate ainete 
kasutamise seisukohalt (ei puuduta tervet koristusplaani 
koostamist).  

25 min Teab koristusplaani ja – 
juhendite tähtsust 
desinfitseerimise 
tulemuslikkuse saavutamisel- 
juhendid on siis abiks, kui neid 
ka reaalset kasutatakse. 

Oluline eelnev 
koristusalane 
teadlikkus.  

Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade  25 min Teab puhastusprotsessi 
eripärasid ülevaatlikult ja nende 
mõju desinfitseerimise 
tulemuslikkusele 

 

Desinfitseerivate ainete mõju ja tulemuse hindamine. 
Tulemuste analüüs, vastavalt sellele puhastusplaani jm 
tegevuste korrigeerimine. ATP, Hygicult jt testide 
kasutamine 

45 min Teab lihtsamaid ja olulisemaid 
desinfitseerivate ainete 
tulemuslikkuse hindamise viise- 
kiirtestid, ATP, Hygicult jms. 
Oskab arvestada tulemuslikkuse 
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hindamise tähtsust ja teha 
mõõtmistest järeldusi. 

Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid ja 
esmaabi, hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; 
vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, 
töötaja kohustused) 

45 min Teab ja oskab kasutada 
biotsiidide kasutamisel 
vajatavaid 
isikukaitsevahendeid.  
 

 

Koolitustel omandatud teadmiste testimine (valikvastustega 
test) 

20 min Saab tagasisidet omandatud 
teadmiste kohta 

 

 
 

 


