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LISA:
KOOLI TERVISEKAITSENOUDED

KOOLI L/{BIVAATUSE T<ITCUS TUVASTATUD ASJAOLUD :

3. MAA.ALA:
Jah Ei
tr n On omaette maa-ala. /'P 3f uL
tr n Pimedal ajal on juurdepiiiisuteeja tegevuseks kasutatav ala vajaduste kohaselt valgustatud.
Miirkused:

4. RUUMID:
Jah Ei

e ja trepikiisipuuga ning piisavalt valgustatud,
istatud.
libedad,
ad on mitteliiikivad ning kergesti hooldatavad ja

vastupidavad.
Liibipaistvad seinad, uksed ja pdrandani ulatuvate akende klaasid ning peegelseinad on

9p ilas ele niihtavalt miirgistatud v6i varustatud kaitsega.
E ! Ruumis, kui tegevus eeldab kiite pesemii-t uoi ku, kiied dppetdo kiiigus miiiirduvad saab
kiisi peslq sooja veega,

uvalamute juures on vahendid hi.igieeniliseks ktitepesuks ia -kuivatamiseks,

I era6iguslik juriidiline isik

Kooli klassiruumide uru, .,..?..
Klassikomplektide arv:,.7,..,.

Koolihoones on jiirgmised ruumid:
E] 6pperuumid ! Opperuumiabiruumid
! auditooriumid E einestamisruum

aula
koo I iraamatuko gu lu gemissaal
vdimlemissaali abiruumidtr

E
tr

taastusruum p vdimlemissaal
riidehoiuruum [23l tualett- ja du5iruumid
tervishoiuteenuse osutamise ruum

l-l Opilaskodu ruumid /'-'I/e E"i-

Jah Ei
n

(muud ruumid)

Koolil on koostatud riskianali.ii.is. " da.& *L lon* (e-,". -rt fa.o(< -A,-,fu'

2. HOONE@):
Kooloaikneb:
f] selleks ehitatud hoones fl kohandatud hoones n enne Ig4O. aastat kasutusele
vdetud hoones v6i hoonetes, mis on tunnistatud miilestisteks vdi asuvad muinsuskaitsealal v6i
kuuluvad {.INESCO maailmapiirandi nimekirja vastavalt Muinsuskaitseseadusele
Miirkused:



5. KEEMIAKABINET, TEHNOLOOGIARUUIVI JA .6PPEK
Jah Ei

Keemiakabineti abiruum asub klassitahvli ooolel.
Abiruum on kahe uksega, millest ijks avaneb keemiakabinetti ia teine koridori.
Abiruumi m6lemad uksed avanevad evakuatsiooni suunas,

n Keemiakabinetis, kus hoitakse kemikaale, on lukustatav kupp kernikaalide ja
katsevahendite hoidmis eks.

Keemiakab inetis on ohutu sj uhend 6p ilaste le ntihtaval kohal.
Tehnoloogiaruumis on masinate ja seadmete ohutu kasutamise juhendid, vajalikud

kaitseseadmed ja -eklaanid, teave ohtude ja ohutute toovdtete kohta ning 6pilasiele td6ks vajalikud
individuaalsed kaitsevahendid.

tr Tehnoloogiaruumis seadmetel ja dppetcidkohtadel on tagatud kohtiirat6mme v6i

misruumi. Oppetcicikohtade vahekaugus vastab
e kasutamisjuhendi n6uetele.
alikud seadmed ja sisustus, mille paigutus ruumis

v6 imaldab tagada ohutuse toimingute tegemi s el j a toidu valmistamis el,
Miirkused:

6, TUALETT- JA DUSIRUUMID:
Jah Ei
B n Tualettruumid on koolimaja igal korrusel, kus toimub 6ppetoo,
tr - n OuSi- ja tualettruumiO lvalj"a arvatud iihekohalised tualettruumid) on tiidrukutele ja
poistele eraldi,

ega ning i.iksteisest seintega er.aldatud.
ieeni tagamiseks vajalike vahenditega.
hii gieeni I i s eks kiitep esuks j a -ku ivatamis eks.
lise kasvatuse tundi vahetunni jooksul end sooja

veega puhtaks pesta.
Miirk

r, k*,,,,.ffi .. ,*.',*= . m.*,, fu* * kk,,,.

7, RUUI4IDE SISUSTUS:
Jah Ei

asvule,
t on viihemalt 0.7m.

ekohane.

tr n Opperuumi akendel on piiikesekiirguse ja 6pperuumide iilekuumenemise vahendamiseks
reguleeritavad heledaviirvilis ed katted,
Mflrkused:



8. RUUMIDE SISEOHK:
Jah Ei
E n Koolis on mehaaniline ventilatsioon.

tr ! Mehaanilise ventilatsiooni hooldamine toimub vastavalt hooldusjuhenclile.

E E tuulutatakse reguiaarselt,

E n ddtmiseks termomeeter.Pn
Mfirkused:

Jah
M

9. RUUMIDE VALGUSTUS:
Ei
n Opperuumides, aulas ja auditooriumides on loomulik valgustus,

loomulik valgustus,

tehisvalgustus piisava i.ihtlase ja

10. RUUMIDE KORRASHOID:
Jah Ei

E I Kooli dpperuume, tualett- ja du5iruume puhastakse iga piiev.
lX U Kooli ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse kemikaaliseaduse ia teiste
asjakohaste digusaktide n6uetele vastavaid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt
kasutusiuhendile.

E 
-n 

Pindade desinfitseerimisel kasutatakse biotsiidiseaduse nouetele vastavaid
desinfitseerivaid aineid.
tr ! Puhastusaineid, -vahendeid ja -seadmeid ning desinfitseerivaid aineid hoitakse selleks
kohandatud ja lukustatud ruumis.

tr ! Ruumid on puhtad,

Miirkused:

11. OPILASKODU:
Jah Ei

oolis on 6pilaskodu.
ilastele elamiseks on vajalikud tingimused ja ruumid,

asutatakse:

i.
a on viihemalt 6 m2 6pilase kohta,

Mflrkused:
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