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Vastutusest loobumise märge
Juhendis sisalduv materjal on koostatud üksnes teavitamise ja viitamise eesmärgil. See ei ole mõeldud asendama tervise- ja
ohutusalast õigus- või professionaalset nõustamist.
Juhendis antava teabe ja kirjelduste teadmiseks võtmine ja kasutamine ei pruugi tagada üksikute riikide ja kalalaevade puhul
kõigi konkreetsete vajaduste, nõuete ega kohustuste täitmist. Juhendi koostajad loodavad sellegipoolest, et need suurendavad
eneseteadlikkust ja edendavad ohutumat kalastuskultuuri.
Ühelgi juhul ei tohiks juhendi sisu vähendada ega piirata riiklike ametiasutuste poolt kehtestatud kohustusi ega konkreetsemalt
ELi tervisekaitse ja ohutuse valdkonna direktiivide nõudeid.
Laevaomanikel, kaptenitel ja meeskonnaliikmetel on kohustus tuvastada ohud ning rakendada kaitsemeetmeid kehavigastuste ja
õnnetuste riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks.
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Taustteave
Väikesed kalalaevad moodustavad üle 80% Euroopa Liidu kalalaevastikust.
Surmajuhtumite, vigastuste ja kaotatud laevade arv on teiste tööstusharudega võrreldes „vastuvõetamatult“ suur.
Komisjoni aruandes KOM(2009) 599 direktiivi 93/103/EÜ (kalalaevad)1 ja direktiivi 92/29/EMÜ (raviteenused laevadel) praktilise
rakendamise kohta järeldati, et kõnealustel eeskirjadel ei ole olnud olulist mõju väikeste kalalaevade meeskondadele, ning soovitati koostada mittesiduv juhend alla 15 meetri pikkuste laevade jaoks.
Käesolev juhend on vastus sellele soovitusele. Juhendi eesmärk on täpsustada ELi tasandil põhimõisteid ning aidata liikmesriikidel täita raamdirektiivist ja teistest direktiividest tulenevaid kohustusi.
Juhendi sisu ja koostamise osas on aidanud kaasa Euroopa Komisjoni poolt selleks määratud ning valitsuste, tööandjate ja
ametiühingute esindajatest koosnev seirekomitee.
Kuigi juhendi koostamisel on eeskuju võetud mitmest eri liikmesriikides kohaldatavast ohutus- ja tervisekaitse-eeskirjast, ei ole
see õiguslikult siduv dokument. Juhendi peamine eesmärk on koondada parimaid tavasid, mille rakendamine võib aidata mere
ainulaadses ja ohtlikus keskkonnas õnnetusi ära hoida.
Kalapüük on iidne tegevusala, mida on palju kordi eelnevalt põlvkonnalt järgmisele edasi antud. Enamik kõnealustel laevadel
sõitvatest kaluritest on iseenda tööandjad ja seeläbi oma olemuselt riskialtid. Juhend on esimene samm praeguste koolitus- ja
haridusstandardite ühtlustamise suunas.

1
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

Käesolevast juhendist
Rahastav organisatsioon
Juhendi on tellinud Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat.
Juhendi koostamine
Juhendi koostamine telliti ettevõttelt Labour Asociados, SLL.
Põhiautorid
Ricardo Rodriguez (tegevdirektor)
Marlene Calderón (koordinaator, toimetaja ja kaasautor)
Alan Dean (juhtiv autor)
Kohapealse töö, katseprojektide ja tõlgete tegijad
Prantsusmaa (Atlandi ookean): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault ja Sébastien Le Du
Madalmaad (Põhjameri): Herman Katteler ja John Warmerdam
Hispaania (Vahemeri): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella ja Jorge Walliser
Iirimaa (Atlandi ookean): Frank Flemming ja Gavin Power
Poola (Läänemeri): Maria Jeweska, Marta Grubman ja Anna Pawliszyn
Türgi (Must meri): Goktug Dalgic
Katseprojektide käigus koostööd teinud organisatsioonid
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Iirimaa merekalapüügi nõukogu), Iirimaa
Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM) – Universidad de Cádiz (Cadizi ülikool, mereteaduste teaduskond), Hispaania
IMP – Institute Maritime de Prévention (mereõnnetuste ennetamise instituut), Lorient, Prantsusmaa
IMTM (mere- ja troopikameditsiini instituut), Gdansk, Poola.
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ja eelkõige Ray Murrayt, Jim Hudsonit ja Robert Greenwoodi.
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Kuidas juhendit lugeda
Juhendi eesmärk on anda teavet ja suuniseid kõigile Euroopa väikeste kalalaevade2 reederitele ja meeskonnaliikmetele.
Juhend koosneb kuuest sõltumatust moodulist, tänu millele ei pea lugeja neid lugema konkreetses järjekorras, vaid võib valida
koha ja saada sealt vajaliku teabe. I, II ja III mooduli ülesehitus on üsna sarnane ja koosneb kolmest peamisest osast: esimeses
antakse üldine teave võimaliku ohu või probleemi kohta, järgmisena loetletakse riskid ning seejärel soovitatakse parimaid teadaolevaid tavasid. IV moodul viitab õnnetusjuhtumitele. V ja VI moodulis käsitletakse üksikasjalikult konkreetseid teemasid, nende
seas riskihindamist, stabiilsust, esmaabi ja õppuseid. Samuti pakutakse neis kahes moodulis välja kontrollnimekirjad, mida lugejad saavad kasutada. Lõpuks tuuakse lisas välja rahvusvahelised õigusaktid, mis mõjutavad kalapüüki väikelaevadega eriliselt.
Lisa on suunatud pigem kalurite ühingutele kui üksikkaluritele.
Kõik eelkirjeldatu on kättesaadav ka CD-ROMil, millel illustreeritakse olulisemaid käitumistavasid laeval. See on oma olemuselt
juhendi teatud osade interaktiivne versioon, mille peamine eesmärk on edendada iseõppimist ja aidata kaasa instituutides või
kolledžites pakutavale koolitusele.
Lisateavet ELi õigusaktide ja algatuste kohta saab järgmistelt veebisaitidelt:
Euroopa Komisjon, töötervishoid ja tööohutus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=148
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
https://osha.europa.eu/et?set_language=en

2

Väikeste kalalaevade all mõeldakse laevu pikkusega alla 15 meetri.
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Juhendi kohaldamisala
Juhendi eesmärk on kirjeldada kõike, mida tuleb arvesse võtta, et käitada laeva ohutumalt ning kaitsta enda ja oma meeskonna
tervist. Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt iga mooduli sisu.

I moodul

Laev

Selles käsitletakse paljusid aspekte, näiteks
laeva ja selle varustuse töökorda.

II moodul

Meeskond

Moodul keskendub meeskonnaliikmete tervisele
ja ohutusele.

III moodul

Kalapüügitoimingud

Selles käsitletakse ohutut tegutsemist nelja
peamise püügimeetodi, sealhulgas traalpüügi,
lõkspüünisega püügi, võrgu/nooda/haard
õngedega püügi ning piimtraali ja tragiga püügi
puhul.

IV moodul

Juhtumid tegelikust
elust

Selles osas kirjeldatakse tegelikult aset leidnud
juhtumeid ning tuuakse välja järeldused, et
vältida nende kordumist.

V moodul

Riskihindamine

Moodul sisaldab kontrollnimekirju ja suuniseid
riskihindamismeetodite jaoks.

VI moodul

Lisateave

Moodul sisaldab kontrollnimekirju ja täiendavat
teavet, mida kalurid saavad seoses tervishoiu ja
ohutusega kasutada.

Lisa

Õigusaktid (ELi direktiivid, IMO, FAO, ILO)

Juhend ei ole siduv, kuid lugejad peaksid teadma, et on olemas Euroopa ja riigisisesed eeskirjad ning neid tuleb järgida. Juhendis
antakse suuniseid ja lisaks eeskirjadele aitavad need Teil oma kalapüüki ohutumaks muuta.
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Mõistete ja määratluste sõnastik3
Alajahtumine

Seisund, mille korral kehatemperatuur on alla 35 °C.

Anood

Kere ja tüüri külge kinnitatud kaitsematerjal, mis kaitseb sõukruvi, sabavõlli ja tüüri korrosiooni eest.

Detsibell

Mürataseme mõõtühik.

Eeskirjad

Euroopa Liidu liikmesriikides õiguslikult jõustatud nõuded.

Gurdie

Haardõngedega püügil (eriti makrellipüügil) kasutatav, mõnikord ruudukujuline või kuusnurkne haspel.

Haardõngedega
püük

Peibutisi kasutav kalapüügimeetod, millel on kalade ligimeelitamiseks „haaravad“ (üles ja alla liigutatavad) konksud.

Isiklikud
ujuvusvahendid

Rõivaese või seade, mis tagab õigel kandmisel ja kasutamisel vees kasutajale kindla ujuvuse, mis suurendab ellujäämise tõenäosust. Isiklikud ujuvusvahendid jagatakse kahte põhiklassi:
1) päästevestid, mis pakuvad kasutajale vees olles toetust näoga ülespoole asendis olenemata kasutaja füüsilisest seisundist;
2) ujuvuse abivahendid, mille puhul on vajalik, et kasutaja oleks teadvusel ning teeks ujumis- või muid
liigutusi, et hoida nägu ja hingamispiirkond veest väljas.

3

Jada

Termin tähistab mitut lõkspüünist ja köit, mille külge need on ühendatud.

Kalakorv

Püünise liik, millega püütakse krabisid ja homaare.

Ketipidur

Pidev ketiring, mis on mähitud ümber vaieri ja seotud läbi iseenda nii, et see haarab vaieri endasse.

Kinnijäämine

Kui püügivahendid jäävad merepõhjas oleva takistuse külge kinni ja peatavad laeva, nimetatakse seda
„kinnijäämiseks“.

Kinnitõmbaja

Sõna kasutatakse merepõhja takistuse kohta, mille külge püügivahend jääb kinni.

Kogupikkus

Laeva pikkus kere otspunktidest vöörist ahtrini.

Koti tõstmine

Traalikoti tõstmise toiming eesmärgiga tühjendada see saagist.

Loomulik ujuvus

Päästevestide puhul: esemel püsivalt olemasolev ujuvus.

Loomulikult ujuv
materjal

Ujuvus, mille tagab materjal, mis on rõivastuse alaline osa ja mille tihedus on veest väiksem.

Lõkspüünistega
püük

Püügimeetod karpide, krabide ja homaaride söödaga püügiks püünistesse või korvidesse.

Madalale
sõitmine

Madalale kinnijooksmine.

Mereõnnetus

Mereõnnetus on laevaga merel juhtuv õnnetus, näiteks kokkupõrge või madalale sõitmine. See hõlmab
kõiki laeva kasutamisega seotud meeskonnaga juhtuvaid õnnetusi.

Noodapüük

Nooda pikkusele hajutatud peibutistega konksusid kasutav kalapüügimeetod.

Noot

Võrguga kalapüügisüsteem, mis seab kalaparve ümber ringikujulise võrgu.

Nõudeid vältiv
laev

Laev, mis on projekteeritud viisil, mis maksimeerib eeskirjades sätestatud piirangute raames kalapüügipotentsiaali. Tavaliselt on see pikkuselt lühike, kuid laia ja sügava kujuga.

Oht

Riskihindamisel kasutatav termin, mis viitab kõigele, mis võib põhjustada kahju.

Piimtraalimine

Kalapüügimeetod mere põhjas paiknevate kalade, näiteks merikeele ja merilesta püüdmiseks. Traali
hoiab lahti piim ning piimile kinnitatud ketid segavad merepõhjas setteid, mille tagajärjel kalad tõusevad kõrgemale ja jäävad traali kinni.

Puhasmahutavus

Laeva kandevõime hindamise mahupõhine meetod.

Põhjaminek

Laev laseb vett sisse, mille tagajärjel läheb ta põhja.

Mõistete ja määratluste sõnastikku tuleb arvestada ainult juhendi kasutamisel, kuna määratlused, näiteks tööõnnetuse määratlus, võivad erinevate ELi
liikmesriikide õigusaktides erineda.
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Püügivahend

Üldine termin kalapüügivahendite kohta, olgu selleks siis traal, traallauad ja vaierid või lõkspüünised,
köied, püünisepoid vmt.

Püügivahendite
parandamine

Vigastatud kalapüügivahendite parandamine. (Tavaliselt võrgu punumine või parandamine.)

Püünisepoi

Ujuki külge kinnitatud ritv, mille ülaosas on lipp.
Püünisepoid hõljuvad veepinnal ja neid kasutatakse püügivarustuse otste märkimiseks.
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Püünisepoi nöör

Köis, millega püünisepoi on kinnitatud ankru külge ja mis hoiab võrgu/liini otsa paigal.

Rikutud
püügivahend

Terminiga kirjeldatakse olukorda, kui püügivahend läheb sõlme ja vajab seetõttu lahtiharutamist.

Risk

Suur või väike võimalus, et keegi saab ohu tõttu viga.

Riskihindamine

Kõigi võimalike riskide ja nende vältimise või nendevastase kaitse meetodite läbikaalumine.

Saak

Laeva püütud kalad või karbid.

Seinnoot

Suur ringikujuline võrk, mis viiakse kalaparve ümber. Võrgu põhja on võimalik kokku tõmmata, moodustades koti, mis ei lase kaladel välja pääseda.

Stabiilsus

Laeva võime püstiasendisse naasta.

Sõbraliin

Nöör, mille saab siduda või muul moel kinnitada inimese sukeldumisülikonna või päästevesti külge või
päästepaadi või muude esemete külge, et hoida selle kandja vastava inimese või eseme läheduses
eesmärgiga lihtsustada tema ülesleidmist ja päästmist.

Takjakinnis

Nimetus kahe kokkusobiva riidematerjali kohta, millel on silmuste ja konksude süsteem, mis võimaldab
neil teineteise külge kinnituda. See on levinud päästevestide katete kinnitusena.

Traalimine

Kalapüügimeetod, mille puhul veetakse järel võrku, mis püüab selle teele jäävaid kalu.

Traallauad

Traallauad on ristkülikukujulised või ovaalsed elemendid, mis kinnituvad traali külgmiste otste külge ja
mis ajavad läbi vee vedamisest tekkivate hüdrodünaamiliste jõudude abil traalisuu laiali.

Tragiga püük

Kalapüügimeetod merepõhja mattunud karpide püügiks. Laeva järel veetakse tragisid, mille liiva kaevuvad hambad kaevavad välja kammkarpe, karpe jne.

Tõstetropp

Köis/tropp traalikoti ümber, mida kasutatakse traalikoti pardale tõstmiseks.

Täispuhutav
ujuvus

Päästevestide puhul: ujuvus, mis saavutatakse kummist eseme täispuhumise teel.

Tööga seotud
luu- ja
lihaskonna
vaevused

Füüsilised toimingud tööl või töökohal valitsevad tingimused, mis võivad põhjustada lihaste, närvide,
kõõluste, sidemete, liigeste, kõhrede ja lülivaheketta vigastusi või vaevuseid või neile kaasa aidata.
Näiteks lihaspinged või alaseljavalu.

Tööõnnetus

Tööõnnetus on meeskonnaliikmega seotud õnnetus, mis juhtus tavapäraste töötoimingute, näiteks
järgmiste tegevuste käigus: saagi mahalaadimine või laeva pardale minek või pardalt mahatulek.

Umbreelingu
tormiluuk

Ava laeva reelingus, mis võimaldab veel tekilt ära voolata.

Vaierid

Traali vedamiseks kasutatavad trossid või köied.

Veepidavus

Laeva vastupanuvõime vee sissevoolule.

Veoketid/-trossid

Ketid või trossid, mille abil vaierid on ketipidurite abil ühendatud laeva ahtris asuva keskmise
veopunktiga.

Vettelaskmine

Püügivahendite vettelaskmine või paikapanek.

Võrgud

Nöörist või nailonist valmistatud võrgupaneelid, mida kasutatakse traali või nakkevõrkude või takervõrkude valmistamiseks.

Väike kalalaev

Käesolevas juhendis: laev, mille kogupikkus on alla 15 meetri.

Lühendite sõnastik
BIM

Bord Iascaigh Mhara (Iirimaa merekalapüügi nõukogu), Iirimaa

dB

Detsibell

EL

Euroopa Liit

EPIRB

Mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi

FAO

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

GRP

Klaasplast

ILO

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

IMP

Institute Maritime de Prévention (mereõnnetuste ennetamise instituut), Prantsusmaa

IMTM

Mere- ja troopikameditsiini instituut, Gdanski Meditsiiniülikool, Poola

ISO

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

m

Meeter

MAIB

Marine Accident Investigation Branch (mereõnnetuste uurimise osakond), Ühendkuningriik

MCA

Maritime and Coastguard Agency (mere- ja rannavalveamet), Ühendkuningriik

MOB

Inimene üle parda

PFD

Isiklik ujuvusvahend

PPE

Isikukaitsevahendid

QCATM

Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime (meretööõnnetuste asjaolude küsimustik)

RA

Riskihindamine

SART

Otsingu- ja päästetransponder

Seafish

Sea Fish Industry Authority (merekalanduse amet), Ühendkuningriik
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I moodul • Laev

OM ANI KU KOH UST USE D
MID A NÄI TAB STATIS TIK A?

1.
2.

OH UTU SKU LTU URI EDE ND AM INE
RIS KIH IND AM INE
IVU S?
KUI DAS TAG ADA OM A LAE VA SOB

3.
4.
5.

HÄD AOL UKO RDA DE LAH END AM INE

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

KALASTA
OHUTULT

16.
17.
18.

| INIM ENE ÜLE PAR DA
HÄD AOL UKO RRA PROTSE DUU RID
| TUL EKA HJU
HÄD AOL UKO RRA PROTSE DUU RID
| HEL IKO PTE RIPÄ ÄST E
HÄD AOL UKO RRA PROTSE DUU RID
| LAE VA MAH AJÄTMI NE
HÄD AOL UKO RRA PROTSE DUU RID

STA BIIL SUS JA VAR JAT UD OH T!
ÜLD ISE D TÖÖ PIIR KON NAD
VAH ITE ENI STU S
ELU RUU MID/KA MB ÜÜ S
MA SIN ARU UM/-A LA
T MA HAT ULE K
LAE VA PAR DAL E MIN EK JA PAR DAL
KAL APÜ ÜG IRE ISI PLA NEE RIM INE
GIVAHE ND ITE
RIK UTU D PÜÜ GIVAHE ND ID JA PÜÜ
PAR AND AM INE
HO OLD USTÖÖ D
TEG EVU SED RAN NAS T
LOS SIM ISTOIM ING UD
ÜKS I TÖÖTAM INE

1. OMANIKU KOHUSTUSED

I MOODUL • LAEV

TUNDKE EESKIRJU
VASTUTAGE ENDA TERVISE JA OHUTUSE EEST
Eeskirju võib olla raske lugeda ja tõlgendada, kuid kapten (laeva omanik või reeder) peab tundma eeskirju,
mille täitmise eest ta vastutab.
Paljudel juhtudel on kapten laeva omanik ja vastutav isik. Kui aga kapten töötab laeva omaniku heaks,
peab omanik tagama, et kapten käitab laeva ohutult. Kui kapten (laeva omanik või reeder) ei tunne
eeskirju ega tegutse neid järgides, võivad sellel olla tõsised tagajärjed.

OHUD JA TAGAJÄRJED
 Kui ohutuse peale korralikult ei mõelda ja seda ei

võeta arvesse, on inimeste elud ohus.
 Mereolud võivad ületada laeva ohutu kasutamise

võimet.
 Paljude õnnetuste põhjuseks on inimfaktor, mis

võib tuleneda järgmistest teguritest:
yy

ebapiisav koolitus;

yy

kogemuste ja oskuste puudus;

yy

liiga vähe meeskonnaliikmeid ja väsimus.

NB! Eeskirjade täitmata jätmine võib tuua kaasa
kohtulikule vastutusele võtmise.
I-1. Prantsuse traaler sadamas (Yann Davalo © Euroopa Liit)

KONTROLLIMEETMED
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MEESKOND

Olenemata kohaldatavate eeskirjade alusel kehtivatest kohustuslikest nõuetest tuleks alati rakendada vabatahtlikke ja ennetavaid ohutuspõhimõtteid,
mis hõlmavad järgmist:
yy

riskihindamine;

yy

isiklikud ujuvusvahendid;

yy

isikukaitsevahendid;

yy

töövahendite kasutusnõuded;

yy

tõsteseadmete sertifitseerimine ja kontroll;

yy

majutus, toit ja joogivesi pardal.



Tagage kogu meeskonnale nõuetekohane koolitus, sealhulgas täiendkoolitus
ohutuse, käsijuhtimise ning püügivahendite ja masinate kasutamise alal.



Võtke arvesse tervisekaitset ja arstiabi, eriti tõsiste vigastuste või haiguste
korral, mis võivad tuleneda laeval töötamisest.

HINNAKE RISKE
JA RAKENDAGE
PARANDUSMEETMEID
LAEV

MERI

I-1. Riskihindamistsükkel

2. MIDA NÄITAB STATISTIKA?

ENAMIKU SURMAJUHTUMITE PÕHJUSED
Umbes pool kalapüügivaldkonna surmajuhtumitest tulenevad laevast endast. Alljärgnev number näitab
Portugali surmajuhtumeid.

I MOODUL. • LAEV

ST
ÄRGE SAAGE OSAKS STATISTIKA

I-2. Kalurite surmajuhtumid < 15 m pikkustel laevadel, Portugal, 2000–2010
Laeva põhjaminek

30

Üle parda kukkumine

8

Mehaaniline rike

5

Vintsi kasutamine

1

Muud

3
Kokku

47
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Allikas: Mutua dos Pescadores, Portugal, 2011

ST
ÄRGE SAAGE OSAKS STATISTIKA
ENAMIKU ÕNNETUSTE PÕHJUSED

I MOODUL • LAEV

Alljärgnev tabel kirjeldab Ühendkuningriigi olukorda ning nagu näha, põhjustavad mehaanilised rikked
suurima osa väikelaevadel juhtuvatest õnnetustest.

I-3. < 15 m pikkuste laevadega juhtunud levinumad vahejuhtumid, Ühendkuningriik,
2008
Mehhanismid

108

Madalale sõitmine

16

Vee sissevool

13

Põhjaminek

12

Kokkupõrge

11

Tulekahju

4

Ümberminek

2

Milleltki löögi saamine

1
Kokku

L ehekülg 2 0

Allikas: MAIB

167

ST
ÄRGE SAAGE OSAKS STATISTIKA
LEVINUMAD VIGASTUSED

I-4. < 15 m pikkustel laevadel kalurite saadud vigastuste teatatud põhjused ja
liigid, Prantsusmaa, 2005–2009
Kukkumine dokki

730

Püügivahendisse
kinnijäämine

668

Ülepinge (selg/ranne)

635

Lõikehaavad

528

Määratlemata

328

Püügivahendilt
löögi saamine

308

Metallist eseme
torkest põhjustatud
silmavigastused

105

Üle parda kukkumine

44

Põletushaavad

26

Lämbumine
aurude tõttu

14
Kokku

I MOODUL. • LAEV

Prantsusmaal on kalurite seas neli suuremat vigastuste põhjust kukkumine dokki, kinnijäämine
püügivahenditesse, seljapinge ning randmevigastus ja lõikehaavad. Vt järgmine tabel.

3386
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Allikas: IMP/QCATM andmebaas, 2010

3. OHUTUSKULTUURI EDENDAMINE

TEGUTSEGE ENNETAVALT

I MOODUL • LAEV

OHUTUD TAVAD PEAKSID OLEMA OSA IGAPÄEVAELUST
Inimestel, kes ei ole õnnetuse, eriti surmajuhtumiga lähedalt kokku puutunud, on raske selle täit mõju
teistele hinnata.

„Kaotasin traagiliselt ühe meeskonnaliikme tavapärase traalipüügi käigus.
Meeskonnaliige kaotas tasakaalu, kui köis katkes. See oli tohutu šokk, kuna olin alati uskunud, et heades meretingimustes
peab inimene vees vastu 5–10 minutit.
Tema ei olnud vees kauem kui 2–4 minutit. Kahjuks ei kandnud ta päästevesti. Nüüd on see muutunud. Minu meeskond
peab nüüd kandma isiklikke ujuvusvahendeid ning olen allkirjastanud riskihindamisdokumendi, milles kinnitan, et mees
konnaliikmed kannavad neid. Kuigi võiks arvata, et halvim juhtub halvimates ilmastikutingimustes, ei olnud see tol korral nii.
Riskid on olenemata tingimustest olemas ööpäev läbi ja igal päeval.“

OHUD JA TAGAJÄRJED
Õnnetus, eriti elu kaotus mõjutab tõsiselt mitte ainult Teid ennast, vaid paljusid teisigi inimesi.
Vigastused võivad tuua kaasa töövõimetuse ning surmal on ilmselgelt laastav mõju perekonnale ja sõpradele.
Raskusi võib tulla ette kindlustusandjatega, kes ei tee enne surnukeha väljatoomist kindlustusmakset.
Samuti tekitab peamise leivateenija kaotus rahalisi probleeme.
Isegi kolleegid tunnevad sageli mõju ning võivad olla normaalse elu jätkamisega raskustes.

L ehekülg 2 2

KONTROLLIMEETMED


Riskihindamine, kuna selle kaudu saate teada riskid ning kontrollimeetmed, mida tuleks nende riskide ennetamiseks ja nendega võitlemiseks rakendada.



Mõistmine, et head tavad kaitsevad Teie meeskonna tervist ja ka Teie äri.



Tõhus tegevus laevatekil ei tohi turvalist käitumisviisi ohtu seada.



Teadlikkus ohutust puudutavatest suunistest ja andmetest ning nende kasutamine.



Teadlikkus tervisekaitse ja ohutusega seotud õigusaktide nõuetest ning nende rakendamine.

4. RISKIHINDAMINE

MÕELGE OHTUDEST JA KINDLUSTAGE END NENDE VASTU
Riskihindamine tähendab võimalike ohtude kaalumist ja otsustamist, mida on võimalik nende vältimiseks
või enda nende vastu kaitsmiseks mõistlikult ette võtta.
Riskihindamine on vajalik kõigil töökohtadel ning tööandja või laeva omanik vastutab selle eest, et töökoht oleks kõigile seal
tegutsevatele inimestele ohutu ja tervislik.
Kalalaev on töökoht ning laeva reeder peab tagama, et see oleks meeskonnale ja teistele isikutele, kes võivad mõnikord laeval
viibida, ohutu ja tervislik. See hõlmab isikuid, kes ületavad laeva selleks, et jõuda selle kõrvale kinnitatud laevale.

I MOODUL. • LAEV

OLGE ETTE VALMISTUNUD

Kalalaeval on ilmseid ohtusid, nagu näiteks üle parda kukkumine, laeva vee alla vajumine või tulekahju. Ette võib tulla libisemist,
komistamist ja kukkumist, mis võib olla kergete või raskete tagajärgedega. Samuti on olemas ohud tervisele, näiteks tõstmisest
ja kandmisest tulenevad alaselja-, käe- ja õlavigastused, kalade rookimisest või söödapanekust tulenevad korduva pingutamise
vigastused, kõrgest müratasemest tulenev kuulmiskaotus ning stressist ja väsimusest tulenev füüsiline ja vaimne pinge.
Kalurid on neist ohtudest tavaliselt täiesti teadlikud, ent lepivad sageli nendega kui kalapüügi juurde kuuluva osaga.
Riske hinnates saavutate järgmise:


muudate püügitegevuse ohutumaks ja tervislikumaks;



järgite seadusi;



tõestate, et olete kõige eest „nõuetekohaselt hoolt kandnud“.

I-2. Mõelge laevaga seonduv läbi (Beate Gminder © Euroopa Liit)
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Lisateavet riskihindamise kohta vt V moodulist.

5. KUIDAS TAGADA OMA LAEVA SOBIVUS?

I MOODUL • LAEV

OHUD JA TAGAJÄRJED


Laevade seisukord halveneb korraliku hoolduse puudumisel kiiresti.
Planeeritud hooldusprogramm on hädavajalik.

KONTROLLIMEETMED
VEEKINDLUS


Kontrollige, kas kere ja tekk on heas seisundis ning neis ei ole roostest, murdunud laudadest või rikutud klaasplastist tekkinud
auke.



Kõiki luuke ja uksi peab olema võimalik kindlalt sulgeda ning avad peavad olema varustatud sulgemisvahenditega. Aknad
peavad olema tõhusalt vettpidavad.

STABIILSUS JA KONSTRUKTSIOONIMUUTUSED
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Aastate jooksul tehakse kalalaevadel sageli muudatusi, et kohandada neid teisele püügimeetodile, ning vahetatakse välja
olulisi osi, näiteks peamootor või vints. Laev, mis loeti algselt stabiilseks, ei pruugi seda enam olla.



Tänapäevane suure kiirusega kerge asendusmootor ei tasakaalusta suurema ja võimsama vintsi kaalu tekil samamoodi, nagu
see võis olla algse raske mootori ja väiksema vintsi puhul. Paljudele laevadele lisatakse kaitsetekk ja ahtrikraana ning võibolla võrgupool. Mõrralaevad püüavad kanda rohkem püügivahendeid, kuhjates neid kõrgele ahtrikonstruktsioonidele. Laevale
kõrgelasuva raskuse lisamine vähendab oluliselt stabiilsust ning teostada tuleb korralik kontroll, mille viib läbi kvalifitseeritud
isik.

ANOODKAITSE
Tech Image-5 / Page 9

Kontrollige anoodide seisukorda, tagamaks, et ahtri ots, sõukruvi, roolivõll ja võimalikud kereklapid oleksid kaitstud.

Plokid peavad olema voolujoonelised ja kinnitatud teraspoltidega, mis on kinni keevitatud.
NB! Värvilisest metallist anoodkaitsmed peavad olema paigaldatud ka merevee sisselaskeavadele.

Laeva pikkus

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F

B, C, D, E ,F

A, B, C, D, E ,F

E ,F

A
B
C
D
E
F

6–12 m
12–15 m
15–18 m
18–21 m
21–24 m
24–27 m

Tsinkanoodide
kaal
8,6 kg
8,6 kg
13,1 kg
15,0 kg
15,0 kg
15,0 kg

Anoodide
koguarv
4
6
8
10
10
10

C, D
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I-5. Anoodide paigutus ja kogus (vt FAO, dokument 239)

KONTROLLIMEETMED
ROOLISEADE
Kontrollige, et see oleks heas töökorras.

Tekiga laeva puhul veenduge, et umbreelingu tormiluugid oleksid alati takistustest vabad.

PUMBASÜSTEEMID
Veenduge, et pilsi- ja muud pumbasüsteemid töötavad tõhusalt ning pumpavad vee kerest välja.

JÕUSEADMED
Kas peamootor, käigukast, sõuvõll, ahtritihend ja sõukruvi on heas seisukorras?

I MOODUL. • LAEV

UMBREELINGU TORMILUUGID

Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis:
7. Mootor, laeva süda (veega täitumine, kaadumine ja surm).

MEREVEESÜSTEEMID
Merevee jahutussüsteemi lekked on palju laevu põhja viinud, mistõttu tuleb kontrollida, et merevee sisselaskeklapid, kereühendused, soojusvahetid, väljalaskeklapid, pumbad ja torustik oleks heas seisukorras.

PILSIVEETASEME ALARMSEADE
Sageli on rikke põhjuseks kehvadest elektriühendustest tulenevad probleemid, kuid toimiv pilsivee taseme alarmseade on kõigil
tekiga laevadel hädavajalik. Neid tuleks enne iga reisi kontrollida.

ELEKTRISÜSTEEM
Kontrollige elektrisüsteemi ja akude seisukorda, et vältida tulekahju! Akud peavad olema korralikult ventileeritud, et vabaneda
plahvatusohtlikest gaasidest, ning nende läheduses ei tohi suitsetada ega teha lahtist tuld. Kontrollige, et akukorpusele ei ole
jäänud lahtiseid esemeid ega tööriistu, mis võiksid põhjustada kontaktide vahel lühiseid.
Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis:
13. Elektrisüsteem (tulekahju masinaruumis).

NAVIGATSIOON
Kas laeva navigatsiooniseadmed on Teie tegevuspiirkonna jaoks sobivad? Kas neil on defekte? Kas rikke puhuks on olemas
varulahendusi?

SIDE
Kas laeva sideseadmed on heas korras ja Teie tegevuspiirkonna jaoks sobivad? Kas varusüsteem on olemas? Kas laeval on hädaolukorras asukoha näitamise ja teatamise süsteem, näiteks EPIRB?

ÜKSI TÖÖTAMINE
Kas laev on võimalikult kõrge ohutusastme tagamiseks varustatud? Päästeliin on paigas, tormiredel, EPIRB jne.
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Vaadake käesoleva mooduli punkt 18: Üksi töötamine.

6. HÄDAOLUKORDADE LAHENDAMINE

VIIGE LÄBI ÕPPUSEID

I MOODUL • LAEV

KUI HÄDAOLUKORD TEKIB, ON JUHENDI LUGEMISEKS JUBA HILJA!
Hädaolukorras on elutähtis teada, mida teha, ja omada õiget varustust. Kõik pardalolijad peavad olema
läbinud ohutuskoolituse kursused ning vastavalt vajadusele peaksid toimuma regulaarsed õppused.


Olge valmis järgmisteks olukordadeks: Inimene üle parda: vähemalt 25% kalapüügil esinevatest surmajuhtumitest
leiavad aset, kui inimene kukub ise või löögi või lükkamise tagajärjel üle parda (MAIB).



Tulekahju: selle kustutamine on Teie enda teha.



Helikopteripääste: teadke, mida teha ja mida mitte.



Laeva mahajätmine: kas Teil on olemas päästepaat ja kas teate, kuidas seda vette lasta, vajaduse korral õigetpidi keerata
ning selle pardale minna?



Rasked vigastused: rakendage praktikas esmaabikoolitust ja teadke, kuidas kutsuda raadio teel abi.
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Lisateavet esmaabi ja arstitarvete põhikomplekti kohta saab VI moodulist.

6.1.

HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID | INIMENE ÜLE PARDA

INIMENE ÜLE PARDA


Kõik inimesed peaksid tekil töötades kandma sobivat isiklikku ujuvusvahendit kandevõimega vähemalt 150 N.



Kujutlege oma laeva puhul, kuidas tooksite inimese veest pardale tagasi.



Võib-olla sobiks visatav nöör ohvrini ulatumiseks ning tõstetropp tema väljatõmbamiseks.



Väga kasulikuks võib osutuda tormiredel või köisredel, mille abil oleks võimalik veest välja tulla. Üksi kasutatavatel laevadel
peaks olema püsivalt ahtrisse paigaldatud redel või küljelt rippuv trosstalrep, mis võimaldaks reelingule paigaldatava köis
redeli allatõmbamist.

I MOODUL. • LAEV

NDIT
KANDKE ISIKLIKKU UJUVVAHE



Andke suuliselt häire.



Ärge laske üle parda kukkunud inimest silmist. Üks meeskonnaliige peab olema jälgija, kes on valmis silmside hoidmiseks laeval kohta vahetama.



Pöörake laev selle külje suunas, kuhu ohver kukkus, tänu millele suunatakse laeva sõukruvi temast eemale.



Visake välja päästerõngas, olge valmis aktiveerima signaalseadmeid, kirjutage üles asukoht ja saatke teistele laevadele või otsingu- ja päästeametitele MAYDAY-kutsung.



Pöörake laeva ja teostage paralleelne otsing. Mõelge läbi kiireimad ja ohutuimad pöördemanöövrid
(Williamsoni pööre või sellega samaväärne).



Päästmine sõltub meretingimustest ja sellest, kas kukkunud inimene suudab päästele kaasa aidata.



Päästmises osalevad inimeste peavad kandma isiklikke ujuvusvahendeid ja ohutusrakmeid. Kasutage silmusega köit
koos jõuajami või tõstukiga, et ohver veest välja tõmmata.



Hoidke ohver võimalikult horisontaalselt, et võidelda hüdrostaatilise surve efekti vastu.



Hoidke ohvri ravimiseks valmis esmaabikomplekt ja soojapidav tekk. Olge valmis kutsuma appi rannavalvet ning kasutage meditsiinilise evakuatsiooni strateegiat laeva või helikopteri abil.
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HÕIKA-VAATA-OSUTA-VISKA-PÖÖRA-OTSI-TÕMBA VÄLJA-HOOLITSE

6.2.

HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID | TULEKAHJU

ON KASUTATAV JA VALMIS
KONTROLLIGE, KAS VARUSTUS

I MOODUL • LAEV

TULEKAHJU
Eeskirjadega nõutav tuletõrjevarustus on väikelaevade puhul tavaliselt üsna minimaalne. Mõelge läbi
võimalikud tulekahjuolukorrad, laeva konstruktsioon ja skeem ning otsustage, kas oleks soovitatav omada
täiendavat varustust.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Elektrilülititest, mootoritest, tööriistadest ja juhtmetest tekkivad sädemed.



Kütuselekked väga kuumadele pindadele.



Hõõrdumisest ja keevitamisest tekkivad sädemed.



Pliidid, generaatorid, sigaretid, tikud ja tulemasinad.
PÕLEV MATERJAL

PARIM KUSTUTUSVAHEND

Riie/paber/puit

Vesi

Tuleohtlikud vedelikud

Vaht

Elektrist tekkinud tulekahju

CO2

Enamik tulekahjuliike

Kuivpulber*

* Saadaval on spetsiaalsed kustutid metallide ja teatud vedelikega seotud tulekahjude puhuks.

MIDA PEAB MEESKOND TEADMA?


Kõigi pardal hoitavate tuletõrjevahendite asukoht.



Kõigi tuletõrjevahendite kasutamise meetod ja olukord.



Tuletõrjevee mõju laeva stabiilsusele.



Individuaalsed rollid pardal tulekahjuga võitlemisel.

Ühe elemendi kõrvaldamine
kustutab tule
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Hüüdke „TULEKAHJU“ ja andke häire.



Kapten peab kaaluma MAYDAY-kutsungi asjakohasust.



Püüdke kustutada tuli tulekustutiga.



Sulgege kogu ventilatsioon.



Kui see ei õnnestu, minge välja ja sulgege ruum. Võimaluse korral lülitage ruumis välja kogu elekter ja kütusevarustus.

US
KÜ
T

NIK
KUUMUS

?
MIDA TULEKAHJU KORRAL TEHA


P
HA

Meeskonnaliikmete teadlikkuse tagamiseks tuleks korraldada praktilisi
õppuseid.

I-6. Tulekahjukolmnurk

ESEMED, MIS
ANNAVAD TULELE
LISAPÕLEMISMATERJALI


Diislikütus, bensiin ja määrdeõlid.



Hüdraulikaõli.



Kaitske tule eest päästepaati ning paigutage päästevestid ohutusse ja
juurdepääsetavasse kohta.



Toiduvalmistamisel kasutatavad
vedelgaasid.



Kasutage vett säästlikult, et mitte tekitada stabiilsusprobleemi (vaba
pind).



Puhastuskemikaalid, värvid ja lahustid.

Valmistuge laeva mahajätmiseks.



Õli ja kemikaalidega määrdunud kaltsud.



6.3.

HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID | HELIKOPTERIPÄÄSTE

KUI HÄDAOLUKORD TEKIB, ON JUHENDI LUGEMISEKS JUBA HILJA!
Veenduge, et kõik pardalolijad teavad protseduure ning seda, millist teavet anda ja kuidas toimida
helikopteripääste käigus.

PÄÄSTEKOPTERILE ANTAV TEAVE


Teie asukoht, nimi, laeva registreerimisnumber.



Laeva kiirus, kurss, ilmateave merel.



Merehäda olemus.



Merehäda varustus (raadio, käes hoitav signaaltuli).
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TEADKE, MIDA TEHA



Kuulake ja järgige piloodi käske.



Laeva kiirus ei tohi ületada 5–10 sõlme.



Tõmmake võrgud sisse ja tehke tekk vabaks, kui selleks on piisavalt aega.



Hoidke mehed õhust lastava köie jaoks valmis.



Ärge puudutage köit enne, kui see on staatilisest elektrist vabanemiseks merre maandatud.



Ärge kinnitage köit laeva külge.
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PÄÄSTEOPERATSIOONI AJAL

6.4.

HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID | LAEVA MAHAJÄTMINE
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I MOODUL • LAEV

AAN
KOOSTAGE HÄDAOLUKORRA PL
Kui Teil ei ole eeskirjadele vastavat päästepaati, kaaluge selle ostmist või rentimist ning mõelge ka
mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi (EPIRB) hankimise peale.

KONTROLLIMEETMED



Kapten peab andma käsu laev maha jätta, kui on selge, et elud on ohus (näiteks tulekahju või lekke puhul).



Kui selleks on aega, saatke MAYDAY-kutsung, koguge kokku soojapidavad rõivad ja tekid.



Aktiveerige EPIRB ning siduge see parve või inimese külge.



Võtke kaasa raketid ja käsiraadio ning laske päästepaat vette.

7. STABIILSUS JA VARJATUD OHT!

ALGSELT STABIILNE LAEV VÕIB MUUTUDA EBASTABIILSEKS
Kalalaeva stabiilsus on reisi vältel pidevas muutumises järgmiste tegurite muutumise tõttu: ilm, laeva
koorem ja kalapüügitoimingud.
Stabiilsust ei ole lihtne hinnata ning seda peab tegema kvalifitseeritud ekspert.
Ideaalis on laeva esmasel kasutuselevõtmisel tehtud täielikud stabiilsusarvestused ning hakatud
pidama stabiilsusdokumenti, mis sisaldab teavet laeva suhtes kehtivate piirangute kohta mitmesugustes
koormustingimustes. Väikelaevadel on see ebatõenäoline, kuid projekteerija on siiski arvutanud välja kere
stabiilsuse, tagamaks, et see vastab soovitud nõuetele.

I MOODUL. • LAEV

ÄRGE KOORMAKE LAEVA ÜLE

OHUD JA TAGAJÄRJED
Kui olete teinud laeval muudatusi, näiteks lisanud seadmeid, või kui Teil on laevaga seoses muul põhjusel kahtlusi, peaksite küsima nõu kvalifitseeritud professionaalilt. Mõelge ka, kas oleks vajalik teavitada asjaomast merendusasutust või
kindlustusandjat.

KONTROLLIMEETMED
Arvestades, et laev on seni toiminud ohutult, võite seda ka edaspidi ohutult kasutada, kui võtate arvesse järgmisi punkte.


Olge laevale paigutatava koorma suhtes väga ettevaatlik – ärge koormake laeva üle.



Pange püügivahendid võimaluse korral alati tekialustesse ruumidesse, kuna tekil olev raskus vähendab stabiilsust.



Jälgige hoolega vabaparrast (kõrgus veetasemest tekitasemeni). See väheneb laeval veetava lasti suurenedes. Kontrollige
vabaparrast regulaarselt, et olla teadlik laeva koormuses toimuvatest muutustest. Väiksem vabaparras tähendab, et teki äär
läheb laeva rullumisel vee alla ning see vähendab oluliselt kere ujuvust. Samuti võib väiksem vabaparras põhjustada vee
sissevoolu, kui laev kaldub niipalju küljele, et vesi pääseb luukidest, ustest või teistest avadest sisse.



Hoidke laeva last ühtlane ja samal tasandil, kuna ka vööri või ahtri osas allpool olemine vähendab kere ujuvust.



Veenduge, et Teie pilsiveetaseme alarmseade on töökorras, et saaksite üleliigsest veest laevakeres kohe teada. Vee vaba
pinna efekt vähendab stabiilsust.



Hoidke tekk nii vaba kui võimalik ja tagage, et umbreelingu tormiluugid ei ole kunagi blokeeritud.



Tekil asuvad kalad tuleks kiiresti kastidesse panna ja trümmi paigutada. Tekil võivad kalad ühele küljele libiseda, vähendades
laeva stabiilsust.



Vältige laevasõitu „kerges“ seisus, kui pardal on vähe kütust või kaupa.



Olge tõstetoimingute käigus väga hoolikas, kuna koormus toimib tõsteploki tipust ja avaldab laevale suurt ümberajavat
koormust.



„Kinnitit“ käsitsedes olge väga ettevaatlik ning olge valmis ujutama püügivahendit eemale, et seda oleks võimalik päästa
hiljem soodsamates oludes, selle asemel et laevaga riskida.



Ärge lisage ega kõrvaldage ballasti ilma eksperdiga konsulteerimata.
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Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 12. Stabiilsuskontroll (vee sissevool, ümberminek ja surm).

I MOODUL • LAEV

I-7. Vaba pinna efekt paagis (vt FAO, dokument 517)

I-8. Kallutav koormus vaieritelt (vt FAO, dokument 517)

STABIILSUSTEAVE
PÜÜGIVAHENDITE
JA SAAGI PAIGUTUS

•

Tühi kalatrümm

•

Saak kalatrümmis

•

Osaline koormus
trümmis

•

•
•
•

STABIILSUS
Rahuldav

Piiripealne

Ümberminekuoht

Püügivahendid tekil

Olulisel hulgal saaki
tekil
Püügivahendid tekil
Tühi kalatrümm

I-9. Stabiilsusteave (vt FAO, dokument 517)
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LIHTSAD SAMMUD STABIILSUSE SÄILITAMISEKS.


Sulgege uksed ja luugid.



Tagage, et piigartid ja umbreelingu tormiluugid on avatud ja takistustest vabad, et võimaldada veel kiiresti tekilt ära
voolata.



Kindlustage püügivahendid ja saak paigaltliikumise vastu.



Viige püügivahendid ja saak tekilt kalatrümmi.



Vältige pärilainetust.



Vältida tuleb suurt kaldumist püügivahendite sissetõmbamisel.

Allikas: FAO tehniline dokument 517 – Väikeste kalalaevadega seotud ohutustavad.

8. ÜLDISED TÖÖPIIRKONNAD

HOIDKE LAEV PUHAS JA OHUTU – PANGE ASJAD ÄRA
Laeva tööpiirkondades peaks olema võimalik ilma libisemise, komistamise ja kukkumise ohuta vabalt ringi liikuda. Ohutuks tööks
peavad kõik asjad olema eest ära paigutatud, et jätta käiguteed ja tööpiirkonnad vabaks.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Komistamine takistustel.



Libisemine jääl, kaladel või õlileketel.



Kaitsmata avaused.



Käsipuude puudumine.



Kehv valgustus.



Madalad peatakistused.
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PANGE ASJAD ÄRA

I-3. Korratu tekiala (Beate Gminder © Euroopa Liit)



Hoidke tekiala tühjana varupüügivahenditest, mille otsa komistades võiksid inimesed kukkuda.



Kandke tekile libisemisvastane kate, kasutage jää ja kalasisikondadega aladel vahedega kõrgemaid kõndimisaluseid (põrandareste). Kasutage vajaduse korral kummimatte. Puhastage ja kõrvaldage õlilekked.



Hoidke luugid suletuna, kui neid ei kasutata.



Paigaldage käsipuud, kus neid on vaja või neist oleks kasu.



Kindlustage, et valgustus oleks kõigi ohtude märkamiseks piisav.



Märgistage selgelt kõik madalad takistused ja katke kõik teravad servad polstriga.



Kindlustage vaba juurdepääs elutähtsatele tarvikutele ja tööriistadele.



Tagage, et umbreelingu tormiluugid ja hädaolukorras kasutatavad väljapääsud ei oleks blokeeritud.

I-4. Puhas tekiala (Beate Gminder © Euroopa Liit)
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KONTROLLIMEETMED

9. VAHITEENISTUS

VAATLUSVAHT

I MOODUL • LAEV

TÕHUS VAHITEENISTUS ... VÕI TAGAJÄRJED
Tagage, et laeva juhitaks kõigi pardalolijate ja teiste laevade ohutuse nimel ohutult.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Vaatlusvaht ei ole pädev.



Kapteni tekil töötamise ajal ei peeta korralikult vahti.



Vahisolija jääb magama.



Vahisolija ei ole tähelepanelik.

KONTROLLIMEETMED


Veenduge, et laevale vastutajaks jäänud inimesel on vajalikud teadmised ja kogemused, et toimida kõikvõimalikes olukordades pädevalt.



Kui kapten töötab tekil, peab tal olema võimalus laeva kontrollimiseks ja ümbruse nägemiseks.



Laeva eest vastutama jäetav isik peab olema piisavalt puhanud. Vahihäiresüsteem on hea ohutusmeede vahisolija magama
jäämise vastu.



Tähelepanu nõudvaid esemeid, näiteks teleri- ja videoekraane ei tohiks laeva juhikohalt näha olla.



Jook tuleb valmistada enne vahikorra algust. Roolikambrist ei tohi kunagi joogi valmistamiseks lahkuda.
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Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 5. Vähene uni (madalale sõitmine).

10.

ELURUUMID/KAMBÜÜS

OHUTU JA TERVISLIK KESKKOND ON VÄHIM, MIDA PEAKSITE NÕUDMA
Veenduge, et eluruumid, kambüüs ja kõik muud ruumid oleksid kogu püügireisi ajaks sobivad.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kehv küte ja ventilatsioon, mis mõjutab meeskonnaliikmete tervist.



Ebapiisavad toiduvalmistamise või pesemisvõimalused, mille tõttu meeskond peab kannatama ebahügieenilisi tingimusi.



Tuletõrjevahendid ei ole piisavad.



Gaasiballoone ladustatakse ja kasutatakse vääralt.



Ülemäärased müratasemed.



Evakuatsiooniteed puuduvad või on kasutuskõlbmatud.
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HOIDKE NEED KORRAS



Laeva eluruumides peab olema mugav õhutemperatuur ja piisav ventilatsioon, mis tagab, et õhk ei oleks niiske ja
ebatervislik.



Toiduvalmistamise ja pesemisvõimalused peavad olema kalapüügireiside kestuseks sobivad ning heas töökorras ja puhtad.



Suitsuandurid peavad olema paigaldatud ning sobivad tulekustutid kergesti kättesaadavad.



Pliidi kõrval peaks olema tuletõrjetekk.



Gaasiballoonid peavad olema ladustatud väljaspool eluruume ning korralikult ventileeritud alal.



Kambüüsis peab olema paigaldatud gaasiandur, mida regulaarselt testitakse.



Ülemäärast müra tuleb vähendada müra summutava isolatsiooniga.



Veenduge, et eluruumidest väljapääsemiseks on olemas evakuatsioonitee, ning kindlustage, et seda hoitakse alati vabana ja
see on piisavalt märgistatud ning et kõik meeskonnaliikmed oskavad seda kasutada.
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KONTROLLIMEETMED

11.

MASINARUUM/-ALA

HOOLDAGE SEDA KORRALIKULT
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ÄRGE UNUSTAGE MOOTORIT
Tõhus hooldus on töökindluse tagamiseks hädavajalik. Kehvades tingimustes on Teil mootorit tõeliselt vaja
ning seonduvad seadmed peavad olema täiesti töökindlad.
Masinaruum/-ala peab olema liikumiseks ohutu, kuna Teil võib merel olles tekkida vajadus mootori juures
tööd teha.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Mootori/masinate rike.



Kukkumis- ja vigastusoht.



Üksi töötamine.



Kehv valgustus.



Rihmajamid.



Kuumad pinnad.



Mustus.



Tulekahju/plahvatused.



Ventileerimata akud.



Sissevool rikkiläinud torudest, pumpadest ja klappidest.
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KONTROLLIMEETMED


Rakendage ennetavat hooldust, mis hõlmab regulaarset õli- ja filtrite vahetust.



Kontrollige kõiki rihmajameid.



Veenduge, et käsipuud ja haardelatid oleksid seal, kus neid on vaja, ning et kõik põrandaplaadid oleksid omal kohal, mis võimaldab ohutut liikumist ja tööd mootori juures.



Kui töötate masinaruumis üksinda, teatage kellelegi, kui kaua Teil sellega eeldatavalt läheb.



Veenduge, et valgustus on heas korras ning asub sellistes kohtades, kus Teil on seda mootori hooldamiseks vaja.



Veenduge, et kõik rihmajamid on korralikult kaetud, kaasa arvatud need, mis on põrandaplaatide all, kuna põrandaplaadi
ülestõstmisel neile juurdepääsuks on vaja kaitset rihmajami eest.



Pange katted kõigile kuumadele pindadele, millega võite kokku puutuda.



Tagage hea ventilatsioon kuumuse ja aurude kõrvaldamiseks.



Hoidke mootor ja seonduvad seadmed puhtana, et Teil oleks võimalik näha vee, kütuse ja õli lekkeid enne, kui need on muutunud suuremaks probleemiks.



Mõelge tulekustutussüsteemi peale – kas see on piisav, ning kui paigaldatud on alaline süsteem – kas kõik inimesed on inertgaasi ohtudest teadlikud?



Veenduge, et akud on korralikult vabasse õhku ventileeritud, ning kindlustage, et akud oleksid eemal kõigist esemetest, mis
võivad nendega lühisesse minna, põhjustades tulekahju või plahvatuse.



Kontrollige mereveesüsteemide seisukorda, paigaldage tõhus pilsiveetaseme alarmseade ning kontrollige regulaarselt selle
töökorda.



Tagage, et merevee sisselaskeklappe on lihtne sulgeda, kaasa arvatud vee all.

12.

LAEVA PARDALE MINEK JA PARDALT MAHATULEK

UMBES 20% KÕIGIST KALURITE SURMAJUHTUMITEST LEIAVAD ASET SADAMAS
LAEVALE MINNES VÕI SELLELT LAHKUDES
Paljudel juhtudel peetakse üheks võimalikuks teguriks alkoholi, kuid ka väikelaevadele mineku võimalused
on sageli üsna ohtlikud.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Redelist allaronimine.



Takistused kail ja laevadel.



Kehv valgustus.



Kaitsmata avaused.



Juurdepääs teiste laevade kaudu.



Pardaleminek väikese paadiga.

I MOODUL. • LAEV

TEHKE SEDA OHUTULT

I-5. Hea juurdepääs pontooni kaudu (Amélie Knapp © Euroopa Liit)



Ärge üritage minna laeva pardale pärast alkoholi või narkootikumide tarbimist.



Püüdke alati minna pardale siis, kui läheduses on teisi inimesi.



Sadamate seinaredelid kuuluvad sadamavalitsuse vastutusalasse ning kui need ei ole heas seisukorras (näiteks üleval asuvad käepidemed), tuleks esitada kaebus sadamavalitsusele.



Vältige halvas seisukorras redelite kasutamist.



Takistused, nagu võrk, köis, kaablid, kastid, traallauad, praht jne, nii kail kui ka laeval võivad põhjustada komistamist ja kukkumist. Eemaldage laevalt mittevajalikud takistused ning tehke sadamavalitsusega koostööd, hoides redelite ümbruses olevad
alad vabad.



Sadamavalgustus võib olla kehv või üldse puududa. Sadamavalitsusele tuleks esitada taotlus olukorra parandamiseks, kuid
seni tuleks kasutada lampi, et märgata kindlasti komistamisohtu.



Avatud luugid, millesse võiks komistada ja kukkuda, tuleb kinni katta. Samamoodi tuleks kinni katta ajutised avaused näiteks
hooldustööde tegemise ajal.



Juurdepääs teiste laevade kaudu: on tavaline, et laevad silduvad üksteise kõrvale ning meeskonnaliikmed, remontijad ja
teised peavad saama laevu ohutult ületada. Veenduge, et Teie laeva oleks ohutu ületada; tekk ei ole libe, käsipuud on paigas
ja kindlad ning on olemas takistusteta käigutee.



Väikese paadiga pardale minnes võib selle kergesti üle koormata, eriti kui see on lastitud püügireisiks vajaliku varustuse ja
seadmetega.



Kõik isikud peavad kandma sobivaid ujuvusvahendeid ning paat ei tohi olla üle koormatud.



Kaasas tuleb kanda aerusid/mõlasid juhuks, kui mootor tõrgub, samuti peaks kasutama valgustust, et vältida pimedas teise
laeva otsasõitu.
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KONTROLLIMEETMED

13.

KALAPÜÜGIREISI PLANEERIMINE

OLGE KINDEL

I MOODUL • LAEV

KUI EBAÕNNESTUTE ETTEVALMISTUMISEL, OLGE VALMIS EBAÕNNESTUMISEKS!
Korralik planeerimine, ettevalmistamine ja kontroll enne püügireisi tagab, et saate minna kala püüdma
oma laevas kindel olles.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Masinarikked.



Tööriistade ja varuosade puudumine.



Laeva lekkimine ja kaotamine.



Ohutusvarustus ei toimi.



Meeskond ei tea ohutusprotseduure.



Rasked ilmastikuolud.



Raadioside häire.



Meeskond ei ole pädev või vormis.

KONTROLLIMEETMED
Koostage oma laeva kohta kontrollnimekiri kõigist punktidest, mida peate tähtsaks, ja kindlasti pange sellesse järgmised punktid:




Mootor: kütus, õli ja magevesi.
yy

Otsige lekkeid ning märke kujunevatest probleemidest.

yy

Kontrollige mootori häireteateid.

Pilsiveetaseme alarmseade:
yy



Mereveesüsteemid:
yy
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Kontrollige, kas imifiltrid on puhtad.

Hüdraulika:
yy

Otsige lekkeid – kuid mitte käega, sest hüdraulikavedelik võib kudedesse tungida, põhjustades väga tõsiseid tagajärgi –,
ning kontrollige mahuti taset.

yy

Kas varuõli on?

Laeva seisukord:
yy



otsige märke probleemidest. Kas merevee sisselaskeklapi saab lihtsalt sulgeda?

Kas pumbad on heas töökorras?
yy



kontrollige, kas see töötab.

kas kõik asjad on õigesti ära pandud, luugid suletud ja umbreelingu tormiluugid vabad?

Ohutusvarustus:
yy

päästevestid on kergesti kättesaadavad; õigesti paigaldatud hüdraulilise päästemehhanismiga päästepaat on oma kohal;

yy

kas kõik tuletõrjevahendid on olemas ja nõuetekohased?

yy

kõik meeskonnaliikmed teavad ohutusprotseduure;

yy

navigatsioonisüsteemid töötavad ja varusüsteem on olemas?

Ilm:
yy

tutvuge ilmaennustusega oma reisi eeldatavaks kestuseks;

yy

teatage randa jäävatele inimestele oma kavandatav püügipiirkond ning eeldatav naasmiskuupäev ja -sadam;

yy

andke kõigi pardalolijate kontaktandmed;

Side kontroll:
yy

kontrollige raadioühendust sadamabüroo või teise laevaga.

14.

RIKUTUD PÜÜGIVAHENDID JA PÜÜGIVAHENDITE PARANDAMINE

ENNE TEGUTSEMIST MÕELGE, SEST PÜÜGIVAHENDEID SAAB ASENDADA, ENT ELU
MITTE
Kui asjad lähevad halvasti ja püügivahendid jäävad kinni, võib kalur tahta neid kiiresti vabastada ega
pruugi mõelda võimalikele tagajärgedele, kui küünitab üle reelingu või seisab võrku parandades traalil.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Üle parda kukkumine.



Kõrgelt kukkumine.



Väljatõmmatava püügivahendi tagasiliikumisel üle parda tõmbamine.



Rippuvatelt, rulluvatelt või libisevatelt esemetelt löögi saamine.



Meeskonnaliikmete vigastused selle tõttu, et nad ei kandnud sobivaid kindaid, kaitseprille, peakaitset jm.



Laeva ümberminek.

I MOODUL. • LAEV

OLGE ETTEVAATLIK



Kõigepealt hinnake olukorda ja otsustage, kuidas seda kõige paremini lahendada. Öelge kõigile asjaosalistele, mida kavatsete
teha.



Kui küünitate üle parda või kui kavatsete astuda tekilt kõrgemale, kandke ohutusrakmeid.



Enne püügivahendi käsitsemist veenduge, et see ei saa tagasi liikuda.



Veenduge, et asjad ei saaks õõtsuda, rulluda ega libiseda ja seeläbi kedagi vigastada.



Hoidke eeldatavaks remondiks vajalike õigete tööriistade ja varustusega tööriistakomplekt kergesti kättesaadavas kohas.



Veenduge, et tööriistade puhul on olemas ja kasutusel nõuetekohane ohutusvarustus.

I-6. Teostage remont ohutus kohas (Dominique Levieil © Euroopa Liit)
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KONTROLLIMEETMED

15.

HOOLDUSTÖÖD

KANDKE KAITSEVAHENDEID

I MOODUL • LAEV

TÖÖTAGE OHUTULT!
Paljud kalurid teevad võimalikult palju hooldustöid ise, et hoida kulud madalal. Hoolduse vähendamine
kulude kokkuhoiu nimel ei tasakaalusta kunagi isiklikku ja rahalist kahju, mis seondub kellegi
vigasaamisega; laeva ohutuna ja töökorras hoidmiseks on tõhusate hooldustööde teostamine hädavajalik.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kõik lõikamise, lihvimise, traatharjaga harjamise ja muu sarnase tööga seotud ohud.



Merekeskkonnas elektritööriistade kasutamise ohud.



Kukkumisoht.



Puhastamiseks või töötluseks kasutatavad kemikaalid.



Aurud.



Suletud pinnad.



Tõstetoimingud.
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KONTROLLIMEETMED


Kui on olemas üle parda kukkumise oht, tuleb kanda isikukaitsevahendeid.



Käte jaoks kindad, silmadele prillid ning tolmu vastu sobivad maskid.



Varvaste kaitsmiseks tuleb kanda ohutussaapaid ning kiivrit, kui on oht, et ülaltpoolt võib kukkuda esemeid või et pea saab
takistuste juures löögi.



Elektritööriistu võib kasutada ainult juhul, kui need on ohutus seisukorras ning neil on tõhusad juhtseadmed, kaitsed ja muud
ohutusseadmed nõuetekohaselt paigas. Kaitse tagamiseks tuleb kasutada ohutuskaitsmeid ning pikendusjuhtmed peavad
olema heas korras.



Kõrgel või üle laeva külje küünitades töötamise korral tuleb kanda ohutusrakmeid.



Lugege hoolega ning järgige kõiki kemikaalide ja muude materjalide juurde kuuluvaid ohutusnõudeid. See teave antakse
tootesildil ja ohutuskaardil, mis tuleb kõigi kemikaalidega kaasa panna.



Olge teadlik värvi- ja liimiaurude ohtlikkusest. Kindlustage korralik ventilatsioon ning kandke sobivaid respiraatoreid.



Keevitus- või põletustoimingute tegemisel rakendage tulekahjuvastaseid ennetusmeetmeid.



Olge teadlik suletud ruumidega seotud ohtudest. Isegi eluruumide värvimine võib tekitada ohtliku keskkonna. Tagage korralik
ventilatsioon ja kandke respiraatoreid. Pärast värvimist oodake piisavalt kaua aurude põhjalikku ventileerumist, enne kui võimaldate vaba juurdepääsu. Ärge sisenege kohtadesse, kus on hoitud kütust või õli, enne kui on kontrollitud, kas see on vaba
plahvatusohtlikust gaasist ja selle õhk on tervislik. Ärge sisenege ühtegi ruumi, mis on olnud suletud, enne kui olete kontrollinud selle ohutust.



Hinnake tõstetavate esemete raskust ja kasutage sertifitseeritud troppe.



Veenduge, et laeva konstruktsioon on piisavalt tugev, enne kui kinnitate sellele tõsteseadmeid.
Vaadake VI mooduli punkt 4: Töövahendid.

16.

TEGEVUSED RANNAST

PANGE ILMA HOOLIKALT TÄHELE
Rannas töötamine võib olla eriti ohtlik, kuna ilm võib muutuda ning naasmisel võib olla väga keeruline
laeva ohutult randa tuua. Meres sumamine, et laeva vintsi või traktori külge kinnitada, nõuab sobivat
riietust ja isiklikku ujuvusvahendit.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Märjaks saamine ja külmetumine.



Laevalt löögi saamine.



Uppumine.



Laev kaotab lainetes juhitavuse ning läheb
ümber.



Vigastused kõigi asjade käsitsi laeva ja laevast
väljavedamisest.

I MOODUL. • LAEV

SID
VÄLDI RASKEID ILMASTIKUOLU

I-7. Tegevused rannast (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ©
Euroopa Liit)



Kandke reiekõrguseid kalamehesaapaid ja sobivaid rõivaid.



Külmaga võib sobiv olla soojapidav ujuvriietus.



Kandke isiklikku ujuvusvahendit.



Halbades oludes kasutage päästeliini kaldal oleva inimeseni.



Võtke kaasa natuke ketti või köit, mille külge saab ühendada vintsitrossi, et vältida vajadust seista otse laeva vööri all.



Kontrollige enne mereleminekut ilmaennustust ja hoidke raadiosidet, et olla teadlik kohalikest tingimustest.



Võimaluse korral planeerige endale alternatiivne maabumis- või varjupaik.



Võtke kaasa alternatiivsesse maabumispaika minekuks piisavalt kütust.



Mõelge läbi varustuse ning kala pardale ja pardalt äratoomise plaan.

I-8. Laevade vettelaskmiseks kasutatavad traktorid (Jonas Zetterberg © Euroopa Liit)
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KONTROLLIMEETMED

17.

LOSSIMISTOIMINGUD

ÄRGE SATTUGE SEGADUSSE

I MOODUL • LAEV

OLGE ETTEVAATLIK JA ÄRGE SATTUGE SEGADUSSE
Saagi lossimine on korduva iseloomuga toiming, mida võivad segada kail olevad inimesed, mistõttu on
kerge keskendumist kaotada ja õnnetusse sattuda.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Lossimisseadmed ei ole heas seisukorras ega koorma jaoks piisavalt tugevad.



Vintsi haaltrumlit kasutatakse tõstmiseks.



Vintsioperaator ei näe kalatrümmis olevaid meeskonnaliikmeid.



Vigastused, mis tekivad õõtsuvatelt kastidelt või kastikonksudelt löögi saamisest.



Kastide tagasi kalatrümmi kukkumise oht.



Oht, et kail sõidab kahveltõstuk meeskonnaliikmele otsa.



Üldsuse ohutus.
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KONTROLLIMEETMED


Veenduge, et lossimisseadmed on heas korras ja tõstetava
lasti jaoks sobivad. Mõnes riigis kehtivad eeskirjad, mis
nõuavad tõsteseadmete katsetamist ja sertifitseerimist. (Vt
juhendi VI moodul.)



Kui lossimiseks kasutatakse haaltrumlit, peab operaator olema väga hoolikas, et vältida kattelenke või enda
rõivaste kinnijäämist köie vahele, mis tõmbaks ta trumlisse.
Spetsiaalne mahalaadimisvints on palju ohutum.



Spetsiaalsel vintsil on võimalik selline juhtpositsioon, millelt
operaator näeb kalatrümmis olevaid meeskonnaliikmeid ja
saab kindel olla, et nad on ohutus kauguses.



Õõtsuvatelt kastikonksudelt või kalakastidelt löögi saamisest või kastide tagasi kalatrümmi kukkumisest tekkivate
raskete vigastuste riski vähendamiseks tuleb kanda kiivrit.



Hoiatage meeskonnaliikmeid kahveltõstukitest ja teistest
kail liikuvatest masinatest tulenevate ohtude eest.



Veenduge, et teie lossimisoperatsioon ei ohusta üldsust,
paigaldades vajaduse korral tõkked ja teated inimeste alalt
eemal hoidmiseks.



Kasutage alati ettenähtud lossimiskaid, kui see on olemas.

I-9. Saagi lossimine (Anja Detant © Euroopa Liit)

18.

ÜKSI TÖÖTAMINE

PEATE LOOTMA AINULT ISEENDALE, SEEGA ÄRGE VALMISTAGE ENDALE
PETTUMUST!
Tänapäeval käitatakse paljusid väikelaevu üksi ning sellest tulenevad õnnetuse korral ilmselged ohutusega
seotud probleemid. Üksi tegutsemine ei ole soovitatav, ent kui see on vältimatu, rakendage ennetavaid
ohutusmeetmeid.

OHUD JA TAGAJÄRJED
Õnnetuses vigasaamine ilma abisaamise võimaluseta.



Üle parda kukkumine, kui laev liigub edasi.



Üle parda kukkumine, kui keegi ei saa päästeteenistust kutsuda.



Laeva ootamatu kadumine, millest keegi ei saa teada.

I-10. Üksi kasutatav laev (Manuel Carmona Yebra © Euroopa Liit)
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I MOODUL. • LAEV

HANKIGE ENDALE EPIRB

KONTROLLIMEETMED

I MOODUL • LAEV

ISIKLIK UJUVUSVAHEND
Kandke alati isiklikku ujuvusvahendit ja veenduge, et sellel on piisav ujuvus, et keerata Teid selili ja hoida Teie suu veest väljas
isegi siis, kui kaotate teadvuse. Ujuvil püsivad vestid või töövestid ei ole vastuvõetavad, kuna nende ujuvus on piiratud. Soovitatav on täispuhutav päästevest kandevõimega 150 N kas omaette rõivaesemena või õliriiete osana. Kontrollige regulaarselt, et
Teie isiklik ujuvusvahend ei ole kahjustatud ning et gaasiballoon on kaitstud. Täispuhutavad päästevestid on saadaval külge
ehitatud ohutusrakmetega ning see võimaldab Teil kiiresti ohutusliini külge kinnituda.

OHUTUSLIIN
Kandke ohutusliini, mis võib olla kinnitatud liikuva rõngaga teki pikkusel jooksva kõrgemal asetseva vaieri külge. Ideaalne oleks,
kui saaks korraldada nii, et ülatross on ühendatud mootori väljalülitusseadmega selliselt, et suur surve sellele liinile peatab
mootori.

TORMIREDEL
Ahtrisse kinnitatud redel või köisredel, mida saab tõmmata reelingult alla nööri abil, mis võimaldab pärast üle parda kukkumist
pardale tagasi minna.

EPIRB VÕI PERSONAALNE RAADIOMAJAKAS
Laeva varustamine mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoiga (EPIRB) tagab, et kui laev peaks ümber minema või põhja
vajuma, saadetakse automaatselt hädasignaal ja edastatakse asukoht. Personaalne raadiomajakas, mida saab kanda enda
küljes, aitab otsijatel ja päästjatel sind vees üles leida.

VEENDUGE, ET TEIE EPIRB VÕI PERSONAALNE RAADIOMAJAKAS ON
REGISTREERITUD.
JUHTSEADMED
Tagage, et Teil on täiendavad laeva juhtseadmed kohas, kus saate laeva tekilt korralikult juhtida. Veenduge, et Teil on lihtne
ulatuda vintsi/tõmbeseadmeni, ning mõelge järele, kas oleks soovitatav hankida täiendav avariiseiskamisseade.

OHUTUSVARUSTUS
Veenduge, et kogu ohutusvarustus on heas korras ja kergesti kättesaadav.

TÖÖALA
Hoidke tööala vaba kõigest, mis võib põhjustada komistamist või kukkumist.

NUGA
Kandke nuga, mille saate vajaduse korral enda vabastamiseks kergesti kätte.

ILMASTIKUOLUD
Tutvuge enne lahkumist ilmaennustusega ja kontrollige seda regulaarselt püügiretke vältel.

RAADIOSIDE


Kontrollige enne sadamast lahkumist oma raadiot ja teatage kohalikule rannaraadiojaamale oma kavatsustest: kus kavatsete kala püüda ja millal naasete eeldatavalt sadamasse.



Pidage püügiretke vältel rannaraadiojaama ja kohalike laevadega regulaarselt sidet.



Teatage alati mõnele kaldal viibijale, kuhu lähete ja millal tulete tagasi.

HOOLDUS
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Hooldage laeva korralikult, sest Te ei saa endale rikkeid lubada. Sellest sõltub Teie elu!

RISKIHINDAMINE
Mõelge hoolega oma laevale ja leidke võimalusi, et muuta see ohutumaks.
Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 14. Püüate kala üksinda?

II moodul • Meeskond

1.

K
OH UTU SE EES T VAS TUTAVA D KÕI

2.

KOO LIT US

3.

PRO BLE EM ID JA PÄD EVU SED
3.1.
3.2.

5.

ISIK UKA ITS EVA HEN DID
ISIK LIK UD UJU VVA HEN DID

6.

MÜ RA

4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HOOLITSEGE
OHUTUSE
EEST

NOO RED INIM ESE D
KEE LE- JA KULTUU RIK ÜSI MUS ED

17.

US
PÄI KES EKA ITS E JA VED ELI KUK AOT
KÜL MA D TIN GIM USE D
TERVIS EKÜ SIM USE D
STR ESS JA VÄS IMU S
LUU- JA LIH ASKON NA VAE VUS ED
KUM INE …
LIB ISE MIN E, KOM ISTAM INE, KUK
SAAGI KÄI TLE MIN E
SAAGI TÖÖTLE MIN E

OH UD
KEE MIL ISE D JA BIO LOO GIL ISE D
ARS TLI K LÄB IVA ATU S
TEATAM INE
VIG AST UST EST JA HAI GU STE ST

1. OHUTUSE EEST VASTUTAVAD KÕIK

II MOODUL. • MEESKOND

OHUTUMATE TAVADE POOLE
OHUGA SEOTUD HOIAKUTE MUUTMINE
Meeskonna võib moodustada üksi töötav inimene või viis kuni kuus meeskonnaliiget. Olenemata sellest,
kas neid on üks või mitu, on nii nende kui ka teiste inimeste ning teiste laevade ohutuse nimel hädavajalik,
et neil on ohutuks tööks vajalikud teadmised ja kogemused.
Kalandus on kõige ohtlikum sektor, milles surmajuhtumite hulk on üle 30 korra suurem kui tavapärane
määr töötava elanikkonna seas. Kalurid peavad loobuma suhtumisest, et „see on alati ohtlik olnud“, ning
mõtlema, et „mina saan seda ohutumaks teha“.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Uppumine üle tekiääre küünitamise tõttu või püügivahendite poolt kaasa tõmbamine või suure laine poolt üle parda
uhtumine.



Uppumine laevale minnes.



Laeva ülekoormamine või ümbertõmbamine merepõhja kinni jäänud püügivahendit vabastada püüdes.



Uppumine ülekoormatud laeva tõttu.



Hukkumine või vigasaamine masinate või püügivahendite tõttu.



Libisemine, komistamine ja kukkumine.



Käsitsi teisaldamisest tulenevad seljavigastused.



Kalade käsitsemisest saadavad vigastused/haigused.



Kõrge mürataseme tingimustest tulenevad kuulmiskahjustused.

KONTROLLIMEETMED


Sobiva isikliku ujuvusvahendi kandmine tekil töötades.



Koolituskursused:
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yy

merel ellujäämine

yy

tuletõrje

yy

esmaabi

yy

tervise- ja ohutusteadlikkus

yy

käsitsi juhtimine

Kalapüügi ohtudesse suhtumise muutmine ehk mitte leppida ohtudega, vaid teha pingutusi nendega võitlemiseks.

2. KOOLITUS

„KURSUSEL SAADUD ÕPETUS PÄÄSTIS MU ELU“
Enamikus riikides pakutakse koolituskursuseid ning on väga soovitatav, et kalurid läbiksid alljärgnevad
kursused. Need on praktilised ja väärt osalemist, kuna annavad teadmisi nii ohutuks tööks kui ka
hädaolukordadega toimetulekuks.

KURSUSED

II MOODUL. • MEESKOND

USI
KORRALDAGE TÄIENDUSKOOLIT

Merel ellujäämine
See kursus on igale kalurile hädavajalik.
See tuleks läbida juba enne esmakordset laevale minekut, kuna see käsitleb ellujäämist.
Tegemist on praktilise kursusega, mis toimub vees (tavaliselt basseinis) ja annab reaalse kogemuse päästevesti kandmisest ning päästeparvele mineku keerukusest.
Osalejatele õpetatakse päästeparve õigesse asendisse keeramist, kui see pöörab end õhuga täitumisel tagurpidi, ning
seda, mida teha päästeparvel olles.
Arutatakse alajahtumise ja külmašoki ohtlikkust ning mida tuleks teha olukorras, kui inimene on kukkunud üle parda.
Tuletõrje
Tulekahju kustutamine merel on Teie enda teha! Peate teadma, kuidas seda teha.
Kursusel selgitatakse tule olemust, kütuse, kuumuse ja õhu põhielemente ning nende kasutamist tulega võitlemisel.
Mida teha tulekahju avastamisel, tule isoleerimine, tegevused masinaruumi tulekahju puhul ning erinevat liiki tulekustutite
kasutamine.
Arutatakse tulekahju ennetamist ning saadakse praktilisi kogemusi tulekustutite kasutamisest erinevate tulekahjude
kustutamiseks.
Esmaabi
Põhikoolitus eesmärgiga osata astuda õigeid samme, kui keegi saab merel vigastada või haigestub.
See käsitleb esmaabikomplekti, abi kutsumist raadio teel, põhilisi kontrolle teadvusetu ohvri puhul ning kardiopulmonaalset elustamist.
Tervise- ja ohutusteadlikkus
Kursusel arutatakse kalapüügil juhtuvaid õnnetusi – kuidas ootamatud olukorrad tekkisid ning mida nendega toimetulekuks tehti.
Osalejatele selgitatakse stabiilsust, laeva lastimist ning tekil oleva vee ja kalade vaba pinna efekti.
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Rõhutatakse pilsiveetaseme alarmseadme tähtsust lekkest märku andmisel ning õpetatakse riskihindamise tegemist.

3. PROBLEEMID JA PÄDEVUSED

II MOODUL. • MEESKOND

HOOLITSEGE OHUTUSE EEST
„KALALAEVAL EI TOHIKS OLLA INIMESI, KES EI TEA, MIDA NAD TEEVAD“
Inimeste võimed ja kogemused on erinevad ning on tähtis, et seda võetaks laeva käitamisel arvesse.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Väheste kogemustega noor.



Vähese füüsilise jõuga noor või vana inimene.



Laeva või püügimeetodit mittetundev
inimene.



Puudega inimene.



Keelebarjäärid.



Väsimus.

II-1. Töö kalalaeval (Saba Nordstrom © Euroopa Liit)

KONTROLLIMEETMED


Enamik õigusakte lubab noorematel kui 18-aastastel tööd teha, kuid kalanduses ei ole see soovitatav. Nooremate puhul tuleb
hinnata, millised ohutusmeetmed on nende puhul vajalikud.



Samasugust hindamist on vaja puudega inimeste puhul, et saada teada nendega seotud võimalikud vajadused või piirangud.
Puuete all mõeldakse näiteks vaegkuulmist, käe või jala kasutamise piiranguid.



Keelebarjäär ei pruugi muutuda probleemiks kalapüügi rutiinsetes tegevustes, kuid hädaolukorras võib see olla eluohtlik.



Korraldada tuleks hädaolukorraõppuseid, et tutvustada meeskonnaliikmetele nende kohustusi.



Veenduge, et iga liige saab piisavalt puhata.
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Pädevust on võimalik saavutada mitut moodi:
yy

Töökohal saadav väljaõpe, koos kogenud ja asjatundlike inimestega ning nende järelevalve all töötamine.

yy

Koolides, kolledžites ja ühingutes antav koolitus.

3.1.

NOORED INIMESED

VÕTKE VASTUTUS NOORE OHUTUSE EEST
Kalandus on sageli pereäri ning pojad ja mõnikord tütred käivad sel elualal isade jälgedes.
Noore „lõbureis“ koolivaheajal koos oma isaga (kes on kapten) on vastuvõetav, kui seejuures rakendatakse
kõiki ohutusnõudeid. Nende hulka kuulub noore koolitamine ja tagamine, et ta kannab kogu avatekil
veedetud aja ning vastavalt vajadusele sobivat isiklikku ujuvusvahendit. Sellegipoolest tuleb olukordades,
kus noored töötavad laeval, võtta arvesse erikaalutlusi.
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JUHENDAGE NEID

PÕHIPUNKTID, MIDA TULEKS ARVESSE VÕTTA
Noore inimese töölevõtmine toob kaasa mitmesuguseid tingimusi, mis tuleb täita. On oluline, et kontrollitakse siseriiklikke
õigusakte noorte töölevõtmise kohta, kuna eri riikides võivad kehtida erinevad eeskirjad.
Olulised etapid, mis tuleb läbida, on järgmised.
yy

Merel ellujäämise koolituse tagamine enne noore mereleminekut.

yy

Noort inimest potentsiaalselt ohustavate riskide hindamine enne tema mereleminekut. Kõnealusel hindamisel tuleb
võtta arvesse, et noorel võivad olla puudulikud teadmised, kogemused ning füüsiline ja psühholoogiline suutlikkus.

yy

Veenduge, et noor saab tööks, mida temalt ootate, korraliku varustuse.

yy

Veenduge, et ta saab sobiva koolituse ja tema tegevust juhendatakse tõhusalt.

yy

Kindlustage noorele piisava puhkuse võimalus.

yy

Ärge laske noorel täita ülesandeid, mida võivad täita ainult piisava kogemusega inimesed.
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II-1. Tervitus mitmes keeles

3.2.

KEELE- JA KULTUURIKÜSIMUSED

II MOODUL. • MEESKOND

SALLIVUS
KÕIGI OSAPOOLTE KANNATLIKKUS JA ÜKSTEISEST ARUSAAMINE
Paljudes Euroopa riikides kasutatakse kalalaevadel meeskonnaliikmetena võõrtöölisi, kuna laevade
reederitel on raskusi kurnavaks kalapüügiks võimeliste koduriigi kodanike leidmisega.
Võõrtööliste värbamine on laeva reederile kasulik, kuna üldjuhul makstakse neile kindlaksmääratud tasu,
mitte aga osa saagist, mida eeldaksid oma riigi kodanikud. Võõrtöölistest meeskonnaliikmed elavad
tõenäoliselt laeval ning seetõttu ei kaasne nendega majutuskulusid. Võõrtöölistele omakorda on kasulik, et
nad saavad palju suuremat palka, kui võiksid loota oma koduriigis. Üldiselt nähakse võõrtöölistes töökaid
ja häid kalureid, kuid probleeme võib esineda seoses keele- ja kultuuriküsimustega.

SOTSIOLOOGILISED TEGURID
Keel
Kalapüük on korduv rutiinne püügivahendite vettelaskmine ja väljatõmbamine ning kalade rookimine ja paigutamine. Ehkki
võõrtöölise teadmised riigikeelest võivad olla väikesed, on võimalik töö tõhusalt ära teha. Probleemid tekivad, kui midagi
läheb valesti ning eriti hädaolukordades, kui suutmatus suhelda võib maksta elusid.
On väga oluline, et laeval oleks nähtaval sildid/märgid, mis selgitavad põhiprotseduure sellistes hädaolukordades nagu
inimese kukkumine üle parda, tulekahju ja laeva mahajätmine. Parim viis õppimiseks on praktika ning seetõttu tuleks
korraldada õppuseid, veendumaks, et kõik asjaosalised teavad, mida teevad. Mõelge läbi, mis võib püügivahenditega
töötades juhtuda. Andke võõrtöölisele nõu, mida saab ohtlikes olukordades teha.
Kultuuriküsimused
Kõigi kultuuride inimesed kalduvad arvama, et „kõik mõtlevad nii nagu meie”, kuid tegelikult tähendavad kultuurierinevused erinevate arvamuste tekkimise võimalust, mis põhjustab arusaamatusi.
Kehakeelt võidakse mõista eri riikides erinevalt. Paljud rahvad ütlevad „ei“ pearaputusega, kuid mõne riigi elanikud tõstavad lõua üles. Silmside on oluline ning mõnes kultuuris on see soovitatav ja kui seda ei saavutata, loetakse seda tõrjumise
märgiks. Mõnes Ladina-Ameerika ja Aasia riigis on aga silmade kõrvalepööramine austuse märgiks.
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Samamoodi ei tunta mõnedes kultuurides end hästi kätt surudes. Vesteldes kalduvad inimesed hoidma „isiklikku ruumi“ ja
püsivad teisest isikust teatud kaugusel. Kuigi teised kultuurid võivad sinu omast erineda, on tõeliselt oluline näidata üles
austust mitmekesisuse suhtes ning õppida ühiste eesmärkide nimel koos töötama.

PÕHIPUNKTID, MIDA TULEKS ARVESSE VÕTTA



Enne inimese töölevõtmist tehke kindlaks tema võime riigikeeles suhelda.



Kontrollige tema väljaõpet ja kogemust. Kas antud isik on saanud merel ellujäämise väljaõppe? Kui ei ole, peate
tagama, et ta saab selle enne mereleminekut.



Veenduge, et võõrtöölised oleksid täielikult varustatud sobiva meresõiduvarustuse ning isikukaitsevahenditega (kindad,
ohutussaapad jmt vastavalt vajadusele). On oluline teha kindlaks, et neil oleksid olemas isiklikud ujuvusvahendid, mis
on vastavaks otstarbeks sobivad, heas seisukorras ja nõuetekohased.



Edastage võõrtöölistele täielikud ohutusalased juhised ning korraldage õppuseid, et nad saaksid hädaolukorra protseduuridest kindlasti aru.



Andke neile aega püügivahendite käsitsemisega tutvumiseks ning võimaluse korral laske mõnel kogenud töötajal
nendega koos tegutseda, kuni olete kindel, et nad töötavad nii enda kui ka teiste jaoks ohutult.



Hinnake nende võimeid ja riski, mida nad võivad endale või teistele põhjustada. Kui selleks on vaja täiendõpet, keeleõpet vms, korraldage vastav koolitus viivitamatult.

II MOODUL. • MEESKOND

Laeva edukuse võtmeks on meeskonnatöö ning uus meeskonnaliige peab meeskonda sobituma. Laeva reeder, kes kaalub
võõrtöölise värbamist, peaks mõtlema järgmistele punktidele.

Kalalaev on väike ja eraldatud maailm ning see, kuidas meeskonnaliikmed üksteisega suhestuvad, on väga tähtis, kuna
nad puutuvad nii tihedalt kokku.
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On oluline, et kõik isikud püüaksid üksteist mõista ja arvesse võtta.

4. ISIKUKAITSEVAHENDID

II MOODUL. • MEESKOND

D
VE MÕISTUSE KOHASELT VAJALIKU
TER
ON
L
VA
LAE
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EN
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ITS
KA
ISIKU
KASUTAGE ÕIGET MERESÕIDUVARUSTUST JA SOBIVAID KAITSEVAHENDEID.
Meeskonnaliikmed peavad olema varustatud tingimusteks sobivate riietega ning nende jaoks tuleb tagada
riskidele ja neist ohustatud kehaosadele vastavad isikukaitsevahendid.

OHUD JA TAGAJÄRJED
Mille vastu kaitsta?


mereveepritsmed ning püügivahenditest tulev vesi;



külm ja kuumus.

Mida kaitsta?


käed, jalad, pea, silmad, tegelikult kogu keha.

USSE KUULUB JÄRGMINE
KONTROLLIMEETMETE VARUST


Õliriided on hädavajalikud, et püsida kuivana, kuna isegi rahulikes tingimustes tilgub püügivahenditelt vett.



Väga külmades tingimustes sobivad kõige paremini soojapidavad ujuvriided, mis hoiavad kandja veepinnal ning võitlevad
külmast veest tekkiva šoki ja alajahtumise vastu, kui inimene peaks merre kukkuma.



Kummisaapad on kalurite puhul tavalised ning neis peaksid olema terasest varbakaitsed, et kaitsta varbaid esemete kukkumise puhul.



Kalade ja püügivahendite käsitsemisel tuleb kanda veekindlaid kindaid. Vaieri pleissimisel ja teistel sarnastel toimingutel on
vaja tugevaid nahkkindaid.



Kui on oht saada löök pähe, tuleb kanda kiivrit.



Silmavigastuse riski korral tuleb kanda kaitseprille või visiiri.

KÕRVAKAITSE
OHUTUSSAAPAD

KIIVER

KAITSEPRILLID
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II-2. Isikukaitse põhivahendid

5. ISIKLIKUD UJUVVAHENDID

PÜSI VEEPINNAL PIISAVALT KAUA, ET SIND SAAKS PÄÄSTA
MAIBi andmetel (1992–2006) on väikestel kalalaevadel kõige sagedamad surmapõhjused järgmised:
ümberminek (29%), üle parda kukkumine (28%) ning lekkimine ja põhjaminek (23%).
Kõigil juhtudel kalurid uppusid ning sobivate isiklike ujuvusvahendite kandmise korral oleks olnud võimalik
palju elusid päästa.

OHUD JA TAGAJÄRJED
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SEE ON SINU ELU!

Inimene võib merre sattuda paljudel eri põhjustel:


kukkumine üle parda, küünitades üle ääre;



kukkumine üle parda libisemise või komistamise tagajärjel;



löögi saamine või paiskumine kaablite/köite pinguletõmbumisel;



püügivahenditega üle parda lohistamine;



laeva ümberminek või põhjaminek;



lainega üle parda uhtumine.

Ilma vahendita, mis aitab inimesel veepinnal püsida, tekib tal kiiresti liiga suur külma- ja väsimusetunne ning ta upub.

KONTROLLIMEETMED
Mõnes riigis nõuavad õigusaktid järgmist.


Alla 15-meetrise kogupikkusega väikelaevadel peavad kõik
inimesed kandma tekil olles isiklikku ujuvusvahendit.



Olenemata sellest, kas sinu riigi õigusaktid seda nõuavad, on sobiva ujuvusvahendi kandmine kindlalt tõhusaim
meede, mida saad enda ohutuse parandamiseks võtta.



Uuringud on näidanud, et isikliku ujuvusvahendi kandmine
suurendab ellujäämise võimalust üle parda kukkumisel.



Isiklike ujuvusvahendite valimise ja hoolduse kohta loe
VI moodulist.

II-2. Automaatne päästevest (Jari Leskinen © Euroopa Liit)
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Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis:
3. Inimene üle parda (uppumine).

6. MÜRA
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KAITSE OMA KÕRVU
VÄÄRTUSTA OMA KUULMIST – KASUTA KÕRVAKLAPPE
Müra on inimeste füsioloogilist või psühholoogilist heaolu mõjutav reostus. Pidev kokkupuude üle 80 dB(A)
müratasemetega põhjustab kuulmiskaotust.
See võib ilmneda pika aja jooksul – võib-olla mitte enne pensionilejäämist, ent kurdistumine on püsiv.
Kui peate end kahe meetri kaugusel oleva inimese jaoks kuuldavaks tegemiseks karjuma või kui sul
kumiseb pärast tööd kõrvus, on tegemist müraprobleemiga.
Kõrged müratasemed, näiteks masinaruumis (üle 110 dB(A)) põhjustavad kuulmiskahjustusi juba
mõneminutilise kokkupuute järel (vt allpool esitatud näitajaid).

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kui müratasemed laeval ületavad 80 dB(A), on meeskonnaliikmed ohus.



Müratasemetega kokkupuutumise ajad on kumulatiivsed ja võivad põhjustada pikas perspektiivis püsiva kuulmiskahjustuse.



Levinuim ja väga tõsine tagajärg on pöördumatu kuulmiskaotus või mürast tekkinud tinnitus (valu või kumin kõrvades).



Kurtuse all kannatavad meeskonnaliikmed ei pruugi verbaalsetest juhistest täielikult aru saada.

II-3. Müra tekitavad seadmed laevadel (Seafish, Ühendkuningriik)
VÄLJALASE
ABIPUMBAD

JÕUVÕTUVÕLLI
KORPUSED

PEAMOOTOR KÄIGUKAST

SÕUKRUVI

PÕTKURID

TURBOLAADIJA
GENERAATORSEADMED
MÜRA

RAADIO (SIDE)
MUUSIKAMÄNGIJA

HÜDRAULILISED
PUMBAD

HÜDRAULIKASÜSTEEMID
JA TORUSTIK
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Allikas: Müra ja kalalaevad, vt Seafish, 1988.

TEKIMASINAD
JA PÜÜGIVAHENDID

Valuline trauma
Püssipauk

140

Äärmiselt vali
Autopasun

110

Väga vali
Tolmuimeja
Vali
Äratuskell
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II-4. Millised müratasemed on ohtlikud?

80
80
Maksimaalne kokkupuuteaeg
24 tunni jooksul

50
40

110 dB(A) – 1 minut
105 dB(A) – 5 minutit
100 dB(A) – 15 minutit
95 dB(A) – 50 minutit
90 dB(A) – 2 tundi
85 dB(A) – 8 tundi
82 dB(A) – 16 tundi

dB(A) tasemed
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Mõõdukas
Vihmasadu
Õrn
Külmik

II-5. Tüüpilised müratasemed laeva aladel (Seafish)

75 - 83
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90

75 - 83
Mess 95
75 - 83
90 Kajut

75 - 90
100

100 - 110
115

Masinaruum

Ringi sees olevad näitajad on suurimad 17 laeval mõõdetud müratasemed, vt Seafish, 1988.
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KONTROLLIMEETMED


Hinnake olukorda oma laeval, roolikambris, eluruumides ja tööpiirkondades.



Kui müratasemed on kõrged (üle 80 dB(A)), kaaluge lihtsaid lahendusi, näiteks vooderdust, piirdeid, isolatsiooni väljavahetamist ja kõrvaklappe.



Enamikus masinaruumides ületab müratase 110 dB(A), mistõttu on neis hädavajalik kanda kõrvaklappe.



Mõelge võimalike müraprobleemide peale laeva projekteerimisel, mil lahendused on odavamad.



Head nõu saavad anda laevaehitajad, klassifikatsiooniühingu inspektorid ning seadmete tarnijad.



Aladele, kus müratase ületab 85 dB(A), tuleb paigaldada nähtavad märgid.

7. PÄIKESEKAITSE JA VEDELIKUKAOTUS

ÄRGE SAAGE PÕLETADA
Pikaajaline tekil töötamine võib tähendada kokkupuudet suure hulga päikesest lähtuva ultraviolettkiirgusega, mis põhjustab
nahakahjustusi, ville ja naha vananemist ning võib pikas perspektiivis tekitada nahavähki. Kuumal perioodil peavad kalurid võtma
meetmeid ka vedelikukaotuse vältimiseks.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kõige suuremas ohus on heledanahalised
inimesed.



Hele tedretähtedega nahk, mis ei päevitu või
saab enne põletuse, kui päevitub.



Suure hulga sünnimärkidega inimesed.



Punaste või heledate juustega inimesed.



Heledate silmadega inimesed.



Kõik inimesed võivad kuumades tingimustes
vedelikukaotuse all kannatada.
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ENNETAGE NAHAVÄHKI

II-3. Kaitsmata nahk (Goran Kumric © Euroopa Liit)



Parimaks kaitseks on katmine.



Kanna nägu ja kaela varjavat mütsi.



Päikesekreem pakub kaitset, ent ainult juhul, kui kanda seda küllaldaselt
nahale ja see on piisavalt tugeva päikesekaitsefaktoriga (SPF).



Kontrollige oma nahka – esimeseks ohumärgiks on sageli väike kärn, mis
ei kao mitme nädala jooksul.



Jälgige muutuseid äsja tekkinud sünnimärkides, eriti oma nina ja
silmade ümbruses ning käeselgadel. Erilist tähelepanu tuleb pöörata
sünnimärkidele, mis kasvavad või mille välimus muutub.



Nimetatud märkide ilmnemisel pidage nõu arstiga.



Kõik inimesed peaksid jooma kuumaga piisavalt vett ning eriti suure
kuumaga tuleks võtta soolatablette.

II-4. Kaitse külma, päikese ja uppumise eest (Laurent Markovic © Euroopa Liit)
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KONTROLLIMEETMED

8. KÜLMAD TINGIMUSED
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HOOLITSEGE OHUTUSE EEST
VÄGA SUUR KÜLM NÕUAB ERILISI ETTEVAATUSABINÕUSID
Töötamine suure külmaga tekitab omaette probleeme ning nõuab sobivat riietust. Soojahoidmine sõltub
temperatuurist, tuule tugevusest, merevee temperatuurist ja õhuniiskusest. Külm võib töövõimet kiiresti
vähendada.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Märjad rõivad.



Kokkupuude külma metalliga.



Tuulekülm.



Suur õhuniiskus.



Alkohol.



Alatoitumine.



Külmakahjustus (nina, kõrvad, põsed, sõrmed, varbad).



Alajahtumine.

KONTROLLIMEETMED


Kandke sobivat mitmekihilist riietust – rõivad peaksid olema avarad ning väliskiht peaks olema külma- ja veekindel.



Kõige parem on soojapidav ujuvriietus.



Kandke peakatet, kõrvaklappidega mütsi, mis katab võimalikult suure osa näost.



Kaitske oma käsi ja jalgu.



Kandke sõrmikute asemel käpikuid – hoidke alati lisapaar varuks, kui kindad peaksid märjaks saama.



Töötage mõistliku kiirusega, et vältida mõttetut higistamist.



Püüdke teha sageli puhkepause köetud ruumis ning võtke ära üleriided.



Jooge palju sooje jooke, kuid mitte kofeiini ega alkoholiga.



Kasutage näo kaitseks sobiva kvaliteediga kaitsekreemi.



Veenduge, et metallist käepidemed ja haardekohad oleksid isoleeritud.
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KÜLMAVIGASTUSE SAANUD INIMESTE RAVI


Viige inimene sooja (mitte kuuma) kuiva ruumi, eemaldage märjad ja külmad rõivad ning mähkige ta teki sisse.



Kui sõrmed on saanud külmakahjustuse, kastke need leigesse vette.



Külmakahjustuse saanud nina, põsed ja kõrvad siduge puhaste sidemetega kinni.



Andke kannatanule sooja jooki (mitte kuuma).



Ville ei tohi katki vajutada ega masseerida külmunud kohti nahal.



Vigastusi peab kontrollima arst.



Ärge andke kannatanule alkoholi.



Hoidke ta transpordi ajal lamavas asendis.

9. TERVISEKÜSIMUSED

KANDKE HOOLT NII LAEVA KUI KA ENDA EEST – ÄRGE LASKE END KÕRVALE
TÕRJUDA!
Kalapüük on raske ja pingutust nõudev töö ning selle tegemiseks peab olema heas vormis. Aastate jooksul
võtab see töö oma lõivu ning kalur peab enda koormusest aru saama ja enda eest hoolt kandma.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Ülemäärane kahjulike toitude söömine (praepannilt toitumine).



Ülesöömine.



Suitsetamine.



Kõrge vererõhk.



Alkohol ja narkootikumid.

II MOODUL. • MEESKOND

HOOLITSEGE ENDA EEST

KONTROLLIMEETMED
Sööge mõistlikult ning jälgige, et saaksite küllaldaselt köögi- ja
puuvilju.



Kaaluge end regulaarselt ja vähendage vajaduse korral söögikoguseid, et Teil ei tekiks ülekaalu.



Loobuge suitsetamisest, siis elate kauem, tunnete end hästi ja
hoiate raha kokku!



Kontrollige tervist regulaarselt arsti juures, et olla teadlik sellistest
probleemidest nagu kõrge vererõhu tekkimine ning et tagada probleemi avastamine, diagnoosimine ja kiire ravi.



Vähesed kalurid söandaksid juua alkoholi merel, kuid ka kodus
joodavad kogused võiksid olla mõõdukad.



Ärge tarbige narkootikume!

II-5. Sööge tervislikult
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10.

STRESS JA VÄSIMUS

II MOODUL. • MEESKOND

TEHKE PUHKEPAUSE
VÄSIMUS ON TERVISE- JA ÕNNETUSRISK!
Väsimus suurendab inimvigastuste ohtu tekil töötajate jaoks ning on levinud õnnetuste ja
navigatsioonivigade põhjus.

OHUD JA TAGAJÄRJED
Väsimust põhjustavad:


ajaline surve;



liigne stress;



ülekoormatus tööga ja töötajate vähesus;



vähem kui kuus tundi magamist ilma äratamata;



vähem kui kuus tundi kvaliteetset und, mida põhjustab vahikordade süsteem ja mootorimüra;



pikaajaline vaimne ja füüsiline töö, mis toimub paljude päevade jooksul ööpäevaringselt;



ebapiisavad puhkepausid vahetuste vahel;



ebapiisav puhkamine.
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KONTROLLIMEETMED


Olge teadlik väsimuse mõjust endale ja meeskonnale ning tagage kõigile piisav puhkeaeg.



Väsimuse tagajärjed võivad olla kaotatud püügiajast palju halvemad!



Muusika mõjub väsimuse korral tervendavalt.

11.

LUU- JA LIHASKONNA VAEVUSED

HOOLITSEGE OMA SELJA, KAELA, KÄTE, JALGADE JA PÕLVEDE EEST
Kuulmiskaotuse järel on kalapüügisektori järgmise levinuma kutsehaigusena nimetatud alaseljavaevuseid.
Samuti on selles ametis levinud põlve- ja kaelavalu ning jalgade ja käte probleemid.
Tagajärjeks võib olla pikaajaline valu ja vähenenud võime teha igapäevatoiminguid ning kalur võib olla
sunnitud töölt lahkuma.
Luid ja lihaseid võivad mõjutada mitmesugused tööasendid ja -toimingud, kui neid korratakse kogu päeva
jooksul ning mõju kumuleerub aastate vältel.

II MOODUL. • MEESKOND

KUULAKE OMA KEHA

OHUD JA TAGAJÄRJED


Raskete koormuste korduv käsitsemine
või taha painutatud tööasendid tekitavad
seljavalu.



Saagi sorteerimine põlvitades mõjutab põlvi,
selja painutamine selgroogu.



Kala korduv eemaldamine võrkudest või
konksudelt või söödaliinidelt võib põhjustada
käelihaste või -kõõluste valu.



Tundide kaupa roolis olemine, seistes
vibreerival põrandal, võib põhjustada
vereringeprobleeme.

II-6. Hea käsijuhitav varustus (Dominique Levieil © Euroopa Liit)



Hinnake tööd ja vähendage käsitsi tõstmist miinimumini.



Küsige nõu ohutuse ja tervisekaitse asjatundjalt.



Vältige tõstmisel keha väänamist ja pööramist.



Lõpetage põlvili või tahapainutatud seljaga tööasendite kasutamine:
yy

paigaldage kalade sorteerimiseks või rookimiseks lauad;

yy

kui põlvili asendeid ei saa vältida, kasutage põlvetugesid (õliriiete säärtesse kantav vaht on parem kui elastsed
põlvekaitsmed).

yy

roteerige töötajaid tööasendite vahel, et vältida tegevuste liigset kordumist;

yy

varustage roolikamber juhiistmega.
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KONTROLLIMEETMED

12.

LIBISEMINE, KOMISTAMINE, KUKKUMINE …

II MOODUL. • MEESKOND

KÕRVALDAGE OHUD
LIBISEMINE VÕI KUKKUMINE VÕIB KÕIGILE VIGA TEHA!
Kalalaev on piiratud ja ülerahvastatud ruum. See on pidevas liikumises ja sageli libe töökoht.
Rakendage ennetavaid ohutuspõhimõtteid ja vältige riske, hinnake neid, mida ei saa vältida, võidelge
riskidega nende tekkekohas ning asendage ohtlik mitteohtliku või vähem ohtlikuga.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Takistuse otsa komistamine.



Libedal tekil libisemine.



Sellise libisemise tagajärjeks võib olla
yy

kõrgelt kukkumine;

yy

kukkumine masinatele;

yy

kukkumine üle parda.

Tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi hukkumine.
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KONTROLLIMEETMED


Ladustamisaladest laudade või muude tõketega füüsiliselt eraldatud tööpiirkonnad.



Rakendage tööpiirkondade tekil libisemisvastast töötlust.



Kasutage libisemisvastaseid saapaid.



Võimaluse korral paigaldage käsipuud.



Hoiduge võrkude ja köite ladustamisest tööpiirkonnas.



Peske saagi töötlemise lõpus süstemaatiliselt tekki.



Tagage igas kalarookimise kohas sisikonna ja muude kalajäätmete kogumissüsteemi olemasolu.

13.

SAAGI KÄITLEMINE

HOIDKE OMA SELGA JA OLGE TEADLIK MUUDEST OHTUDEST
Paljud kalurid kannatavad väära tõstmismeetodi ja/või korraga liiga palju tõstmise tõttu seljaprobleemide
all.
Teised probleemid on madala pearuumiga tööpiirkonnad, töö masinatega, näiteks konveierite ja
tõsteseadmetega, kemikaalide kasutamine krevettide käitlemisel või üldine ohutus kalatrümmis.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Korduv käsitsi töö.



Raskete koormuste tõstmine.



Ebapiisav mehhaniseerimine.



Kehv tööpiirkond.



Piisavate kaitseteta või ilma avariiseiskamisseadmeta konveierid ja tõstukid.



Allergiline reaktsioon krevettide töötlemisel
kasutatavale antioksüdandile.



Kalatrümmi ohud.

II MOODUL. • MEESKOND

HOOLITSEGE OHUTUSE EEST

II-7. Organiseerige tegevusi, et käsitsemine oleks lihtsam (Saba Nordstrom ©
Euroopa Liit)



Kõiki meeskonnaliikmeid tuleb õigete käsitsi töötamise meetodite alal koolitada.



Võimaluse korral korraldage mehhaniseeritud käitlemine, näiteks konveieri või tõstuki abil.



Hinnake saagi käsitsemise ala ja kõrvaldage mittevajalikud takistused.



Veenduge, et saaki roogitakse ja sorteeritakse sobival töökõrgusel ning et meeskonnaliikmetel on laeva liikumise puhul kindel
seljatugi või reeling.



Kasutage korve või kaste, mis ei ole täis saades liiga rasked.



Kindlustage, et konveierid ja tõstukid oleksid piisavalt kaetud ning et riided ei saaks neisse kinni jääda. Mõelge sobivasse
asukohta avariiseiskamisseadme paigaldamisele.



Veenduge, et täidetakse ohutusnõudeid kemikaalide kasutamisel.



Veenduge, et kalatrümm oleks ohutu ning sellel oleks kindel juurdepääsuredel.



Põrandal ei tohi olla takistusi ning restid peavad olema oma kohal.



Valgustus on piisav ning kalakastide paigalhoidmine on piisavalt tagatud.
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KONTROLLIMEETMED

14.

SAAGI TÖÖTLEMINE

II MOODUL. • MEESKOND

TÖÖTAGE MUGAVAL KÕRGUSEL
KAITSKE OMA KÄSI JA HOIDKE OMA KEHA
Lõikehaavad kätel on kalanduses üks levinumaid vigastusi ning väiksemagi haavaga kaasneva nakkusohu
tõttu tuleks neid võtta tõsiselt.
Samuti võib korduv ja pikaajaline ebamugavates tööasendites töötamine kalade rookimisel tekitada
vaevusi kätes, õlgades ja põlvedes.

OHUD JA TAGAJÄRJED

II-8. Ohtlik töö ilma kinnasteta (Jaana Mettala © Euroopa Liit)



Teravate nugade kasutamine kalade rookimisel, kaitsmata käsi.



Külm ilm suurendab kätte või sõrme lõikamise ohtu.



Ebamugavad tööasendid kalade rookimisel
võivad tuua kaasa küünarnuki või õla kõõlusepõletiku või randmevalu.



Rookimine peaks toimuma ohutus ja mugavas asendis, eelistatavalt seistes.



Teatud kalaliikide rookimine võib olla ohtlik
(sisselõiked, pritsmed silma, allergiad).
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KONTROLLIMEETMED


Kasutage piisavat käekaitset (õiget tüüpi kindad).



Kohandage töö kiirust ja tehke regulaarseid puhkepause.



Veenduge, et noad oleksid alati teravad ja puhtad.



Kasutage sobivaid nuge ja kindaid, mis tagavad kindla haarde ning kaitse sisselõigete eest.



Rajage kohtadesse, kus kalurid seisavad, libisemisvastased pinnad.



Rookimislaud peaks olema reguleeritav, et võtta arvesse kalurite erinevat pikkust.



Püüdke töö käigus vältida põlvitamist.

II-9. Ohutu töö kinnastega (Dominique Levieil © Euroopa Liit)

15.

KEEMILISED JA BIOLOOGILISED OHUD

KAS KASUTATE PILSIVEE PUHASTUSVAHENDIT VÕI MUUD KEMIKAALI?
LUGEGE MÄRGISTUST. ÄRGE EELDAGE, ET TEATE OHUTUSEST PIISAVALT!
Laeva kasutamisel ja hooldusel kasutatakse kemikaale ning paljud neist võivad olla ohtlikud. Tootja
peab andma tootega kaasa ohutuskaardi ja kasutaja peab veenduma, et ta saab selle, ning lugema selle
hoolikalt läbi.
Lisaks pardal olevatele ohtlikele kemikaalidele tekitavad ka teatud kalad ja teised mereelukad bioloogilisi
riske, kuna mõned liigid hammustavad ning mõne torge on mürgine. Tuleks kanda kindaid ning vajaduse
korral kaitsta ka nägu.

II MOODUL. • MEESKOND

OLGE ETTEVAATLIK

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kemikaalid, mida ei kasutata nõuetekohaselt, võivad olla ohtlikud
yy

silmadele,

yy

nahale,

yy

sissehingamisel,

yy

sissesöömisel,

yy

keskkonnale.



Kemikaalid võivad tekitada kuumust, mis võib põhjustada tulekahju.



Meres elavate olendite hammustused ja torked võivad olla mürgised.



Kalade luudest või soomustest põhjustatud sisselõigete või kriimustustega võib kaasneda nakkus.

HOIATUS
ÄRRITUST TEKITAVAD
KEMIKAALID



Lugege tootesildid läbi, pange kirja või tehke kindlaks konkreetsed kemikaalid, võtke kokku hoiatused ja vajalikud meetmed
ning teavitage meeskonda.



Järgige soovitusi, sealhulgas neid, mis seonduvad kaitsevarustusega (kindad, prillid, mask jne).



Eraldage ohtlike kemikaalide ladustamiskoht.



Pange sildid konteineritele, mis ei ole samad kui algne pakend.



Ärge kunagi segage erinevaid kemikaale kokku.



Tehke kindlaks mürgised kalaliigid ja kasutage nende käsitsemisel sobivaid kindaid.



Peske ennast pärast iga vahetust seebi ja kuuma veega.
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KONTROLLIMEETMED

16.

ARSTLIK LÄBIVAATUS

II MOODUL. • MEESKOND

LASKE ENNAST KONTROLLIDA!
PANGE KA ENNAST HOOLDUSPLAANI, SEST TEIL ON PEAOSA
Külastage regulaarselt arsti ...
Kui Teie riigis selleks õigusaktidest tulenevat kohustust ei ole, tehke seda vabatahtlikult.
Märkus! Töötajatel on õigus läbida soovi korral regulaarselt arstlikke kontrolle.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kalapüük on pingutust nõudev amet, millega tegeleva inimese füüsiline vorm võib halveneda, kui seda hoolikalt ei jälgita.



Kaalu, vererõhu, füüsilise või vaimse vormi kõikumised võivad olla märgiks tõsisematest haigustest.



Vajate regulaarset jälgimist ja nõustamist.

KONTROLLIMEETMED
Regulaarne arstlik läbivaatus ei pruugi Teie riigi õigusaktidega nõutav olla, kuid isegi sel juhul on see väga soovitatav, kuna see


tagab, et olete töötamiseks ja hädaolukorraga toimetulekuks piisavalt heas vormis;



vähendab haigestumise ohtu merel, kus ei saa pakkuda vajalikku ravi;



teeb haiguse varajases staadiumis kindlaks, andes parima võimaluse tõhusaks raviks.
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ILO konventsioon nr 188 soovitab kalurite puhul kohustuslikku arstlikku läbivaatust.

17.

VIGASTUSTEST JA HAIGUSTEST TEATAMINE

Ennetamine põhineb kogemusel ning ennetuspõhimõtete eest vastutavatel inimestel on vaja teavet


õnnetuste kohta koos üksikasjalike faktidega ning



kalapüügitegevustega seotud kutsehaiguste kohta.

JURIIDILISED NÕUDED


Töövigastuste puhul, mis põhjustavad vähemalt ühe tööpäeva kaotuse, on riiklike õigusaktide järgi vigastusest/haigusest teatamine kohustuslik. Teate esitab tööandja merendusvaldkonna ametiasutusele.



Enamikus riikides on ka kutsehaigustest teatamine kohustuslik.



Need kohustused peaksid olema aluseks ennetusele, ravile ja sotsiaalkaitsesüsteemidest pakutavale hüvitamisele.

II MOODUL. • MEESKOND

TEATAGE KELLELEGI



Lisaks õigusaktides nõutavale tuleks statistika ja ennetuse parandamise huvides deklareerida iga töövigastus, ka need, mis ei
põhjusta kahju, lisades üksikasjalikud andmed.



Kutsehaiguste teatamine merendusvaldkonna ametiasutusele on samuti soovitatav, ka juhul, kui see ei ole kohustuslik. Iga
arst, kes saab teada võimalikust kutsehaigusest, peaks teatama sellest merendusvaldkonna ametiasutusele.



Ennetuse aluseks on üksikasjalikud teadmised kutseõnnetustest ja -haigustest.



Vigastuse või haiguse mõjude teatamine ja üksikasjalik kirjeldamine on oluline samm õnnetuse registreerimisel ning õigusliku/
rahalise hüvitamise taotlemisel.
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III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

1. TRAALPÜÜK

STID
RASKED SEADMED, SUURED LA
OLGE ETTEVAATLIK!
Raskete traallaudade käsitsemine, vaierid suure koormuse all, püügivahendite kinnijäämine, vettelaskmine
ja väljatõmbamine rasketes tingimustes – kõik see muudab traalpüügi potentsiaalselt väga ohtlikuks ning
pidevalt tuleb olla väga hoolas.

TRAALLAUDADE KÄSITSEMINE

HOIDKE EEMALE
RASKED TRAALLAUAD, LAEVA KÜLG- JA PIKIÕÕTSUMINE: KÄEVARRED JA -LABAD
PEAVAD OLEMA OHUTUS KAUGUSES!
Kord laudade kinnitamiseks kettide abil traalloogale peab olema hästi läbi mõeldud ning vintsi kasutaja
peab tagama, et laudade juures olevad töötajad oleksid enne vintsi kasutamist ohutus kauguses.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Käelaba või -varre kinnijäämine traallaua ja laeva vahele.



Käelaba või -varre kinnijäämine keti viimisel läbi ava.



Traallaud vajub sissepoole, andes kasutajale löögi.



Vintsi kasutatakse enne, kui kinnitusketti käsitsev inimene on eemale liikunud.
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1.1.

KONTROLLIMEETMED
TRAALLAUA KÄSITSEMINE
Veenduge, et traallaua traalloogale ketistamiseks on lihtne sirutada, paigaldades vajaduse korral astme. Paigaldage kõrgemale
täiendav käsipuu, tagamaks, et sirutamiseks kõrgemal seisev inimene ei saaks üle parda kukkuda.

KETIGA KINNITAMINE
Ärge pange kätt traallaua kinnitamisel läbi avade – visake kett läbi.

TRAALLAUA VAJUMINE SISSEPOOLE
Kas on võimalik, et traallauad tõstetakse liiga kõrgele ja need vajuvad sissepoole, lüües meeskonnaliiget, ning kas ohutusreeling
või -tõke võiks selle ära hoida?

VINTSI JUHTSEADMETE ASUKOHT
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Vintsi operaator peab olema heas asendis, mis võimaldab hästi näha, et meeskonnaliikmed, kes käsitsevad traallaudu ja teevad
muid operatsioone, püsiksid vintsi töötamise ajal ohutus kauguses. Kui operaatoril ei ole võimalik kõiki asjakohaseid isikuid näha,
peab olema kasutusele võetud selge signaalide süsteem.
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1.2.

VINTSID, VAIERID, VEOKETID

ENNETAGE VIGASTUSI
KAITSMATA VINTSID JA VAIERID NAGU OOTAKSID, ET LIBISETE JA KUKUTE
Lihtne kate, tõke või käsipuu võib kukkumise liikuvasse vintsi või vaierisse ära hoida.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kukkumine pöörlevale vintsile.



Rõivaese jääb vaieri kiu taha kinni ja see veetakse rattasse või vintsi.



Kulunud detailide murdumine, põhjustades vigastust või surma.



Veopunkti või veoketi rike, põhjustades vigastust või surma.



Vigastused, mis tekkivad traalide ülekandmisel paaristraalimisel.

KONTROLLIMEETMED
KATMATA VINTS
Veenduge, et vints oleks piisavalt kaetud, nii et pöörleva vintsi vastu kukkuv inimene ei oleks ohus. Lihtne käsipuu vintsi ees on
piisav, et hoida ära raskete vigastuste või surma põhjustamine.

VAIERI LAHTIPÄÄSEMINE
Katte puudumisel on see ohtlik, kuna hargnenud vaier võib tõmmata endaga kaasa meeskonnaliikme õliriide ja vedada käe või
jala rattasse. Kate või tõke, mis hoiab ära kokkupuute liikuva vaieriga, kõrvaldab riski.

KULUNUD DETAILID JA PÜÜGIVAHENDID


Hoidke vints heas korras, nii et sellel on avariiseiskamisseadmed, toimivad juhtseadmed, pidurid, sidurid ja püügivahendi
suunajad.



Veenduge, et vintsi poolid, tekil olevad rattad ning rippuvad plokid ja seeklid on heas seisukorras.



Kulunud detailid ja tarvikud võivad ootamatult rikki minna, põhjustades õnnetusi.



Märkus! Kõiki raskuste tõstmiseks kasutatavaid osasid tuleb katsetada, need peavad olema saanud ohutu töökoormuse kinnituse ning neid peab igal aastal kontrollima pädev isik.
Lugege V moodulit ja lisa.

VEOKETID
Veenduge, et tõmbepunkt, veoketid/-trossid ja ketipidurid on heas seisukorras ning et kõik meeskonnaliikmed on teadlikud koormuse ülekandmise ohtudest ja püsivad ohutus kauguses.

LÕTV VAIER
Ärge seiske tekil lõdval vaieril; kui ketipidur pääseb lahti, võib vaier äkitselt pingule tõmmata, paisates Teid üles ja võib-olla üle
parda.
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PAARISTRAALIMINE – VAIERI ÜLEKANDMINE


Veenduge, et viskenööri raskusega ots oleks polsterdatud, et vähendada vigastuse ohtu selle viskamisel partnerlaeva
meeskonnaliikmele.



Liigendhaaki lahti päästev meeskonnaliige peab olema teadlik selle tagasi põrkamise ohust.



Kasutage liigendhaagi lahtipäästmiseks pikka latti.

KOTTIDE TÕSTMINE, VÕRGUPOOLID JA MUU SELLINE

ENNETAGE VIGASTUSI
ÄRGE RISKIGE SAAKI PARDALE TÕMMATES
Kotinööri sissetõmbamiseks küünitamise ning koti pardale tõstmisega kaasnevad riskid, eriti raskete
kottide puhul, mis vähendab ka laeva stabiilsust.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Kukkumine üle parda, küünitades üle ääre.



Löök kõikuvalt kotilt.



Laeva ümbermineku oht raske koormuse tõttu.



Meeskonnaliige veetakse ümber võrgupooli.



Laeva stabiilsust mõjutavad konstruktsioonimuutused.
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1.3.

KONTROLLIMEETMED
TÕSTETROPI SISSETÕMBAMINE


Veenduge, et meeskonnaliige ei oleks tõstetropi sissetõmbamiseks üle reelingu küünitades ohus. Kas oleks võimalik teha
muudatusi, mis teevad selle toimingu ohutumaks?



Kui vajadust end kaugele üle reelingu kallutada ei saa vältida, tuleks kanda ohutusrakmeid.

KOTI TÕSTMINE
Veenduge tõhusa meetodi olemasolus koti ohtliku õõtsumise vältimiseks ning selles, et vintsioperaatoril on võimalik kotti käsitsevaid meeskonnaliikmeid näha.

SUURED KOORMUSED


Suurte saakide tõstmine pardale võib ohustada laeva stabiilsuse kaotamise kaudu, kui rasket kotti tõstetakse laeva ajal, mil
see on tekil oleva kalaga raskelt lastitud.



Tekil olevad kalad tuleb paigutada kastidesse või konteineritesse, et need ei saaks paigalt liikuda ja laeva ümber ajada.



Ootamatult suured koormused traalikotis, näiteks kivid või muda võivad avaldada losspoomile ja taglasele ülemäärast survet,
põhjustades selle äkilise murdumise, mis vigastab meeskonnaliikmeid. Püüe suurt raskust pardale tõsta võib tuua kaasa
laeva ümbermineku ning kahtluse korral tuleks vabastada koorem võrgu lahtilõikamise teel.

VÕRGUPOOL
Võrgupooli juhtseadmetega töötaval inimesel peab olema võimalik näha võrku käsitsevaid meeskonnaliikmeid, et ta saaks pooli
vajaduse korral kohe peatada. Kui tal seda võimalust ei ole, on vaja täiendavat juhtseadet või avariiseiskamisseadet võrgupooli
läheduses.

Kui sellised osad nagu võrgupool või jõuajam on paigaldatud pärast laeva kasutuselevõttu, tuleks teha kontrollid, veendumaks,
et laeva stabiilsus ei ole kahjustatud.
Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 8. Löök kõikuvalt kotilt (peavigastus) ja
9. Võrgupooli takerdumine (käevigastus).
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STABIILSUS
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2. LÕKSPÜÜNISTEGA PÜÜK

HOIDKE EEMALE
ÄRGE LASKE LÕKSPÜÜNISEL END KAASA VIIA!
Lõkspüüniste kasutamine on muutunud väikelaevadel väga populaarseks püügimeetodiks, kuid köie vahele
kinni jäämise või lõkspüüniselt löögi saamise risk tähendab, et see on ka meeskonnaliikmetele ohtlik.

PLAAN JA SÜSTEEM

HOOLITSEGE OHUTUSE EEST
OHUTUIM SKEEM ON TAVALISELT KA TÕHUSAIM
Mõelge, kuidas saaksite korraldada lõkspüüniste käsitsemist laeval nii, et meeskond saab tegutseda
ohutult ja tõhusalt.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Meeskonnaliige jääb köitesse kinni ja tõmmatakse üle parda.



Lõkspüüniselt löögi saamine.



Jadast tõmmatakse välja mitu lõkspüünist, mis on meeskonnaliikmetele ohtlik.



Laev koormatakse üle ja see vajub põhja või läheb ümber.



Üksi töötamine.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

2.1.

KONTROLLIMEETMED
LAEVA PLAAN


Veenduge, et laeva skeem võimaldab lõkspüüniste ohutut ja tõhusat kasutamist. Otsige potentsiaalseid takerdumiskohti,
mille taha võib köis või lõkspüünis vettelaskmisel kinni jääda.



Meeskonna köite vahele kinnijäämise ohu vähendamiseks mõelge, kas oleks võimalik paigaldada tõke, mis eraldab köie alast,
kus meeskonnaliikmed lõkspüüniseid käsitsevad.



Mõelge, kas oleks võimalik plaani täiustada, et lõkspüüniseid saaks tekilt otse ahtriluugi või vettelaskmisrambi kaudu välja
lasta samal ajal, kui meeskond seisab ohutult eespool.
Lugege järgmistel lehekülgedel uuemate arengute kohta.

LÕKSPÜÜNISTE ARV
Kas igas „jadas“ olevate lõkspüüniste arv on piiratud selle hulgaga, millega on võimalik laeval olemasoleval tekipinnal lihtsalt ja
ohutult tööd teha? Kas lõkspüüniste arvu vähendamine jada kohta ning täiendavate jadade rakendamine oleks oluliselt ohutum?

LÕKSPÜÜNISTE LADUMINE


Tagage, et lõkspüünised laotakse vettelaskmiseks kindlalt, nii et need ei kuku tugeva liigutusega ümber, ajades sassi vette
laskmise järjekorra.



Kas Teil on kasutusel selge süsteem jadasse mittekuuluvate lõkspüüniste märgistamiseks, mis on pandud kõrvale, et neid
enne vettelaskmist parandada?



Mõelge oma laeva stabiilsuse peale eriti lõkspüüniste vettelaskmisel ja väljavõtmisel uues piirkonnas, kui oleks väga ahvatlev
vedada võimalikult palju lõkspüüniseid.



Püüniste kõrgesse virna ladumine ning olulise köieraskuse hoidmine tekil mõjutab tõsiselt laeva stabiilsust ja vabaparrast.



Raskelt lastitud laev võib rahulikes tingimustes näida stabiilsena, kuid tingimused võivad kiiresti muutuda; laev võtab sisse
pisut vett või püügivahendid liiguvad paigast, mille tagajärjel läheb laev ümber!

ÜKSI TÖÖTAMINE
Enne kasutatavate lõkspüüniste arvu peale mõtlemist võtke arvesse inimeste ohutust.
Vaadake I mooduli punkti 18: Üksi töötamine.
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STABIILSUS
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2.2.

VETTELASKMINE

HOIDKE EEMALE
LÕKSPÜÜNISTE VETTELASKMINE VÕIB OLLA VÄGA OHTLIK; VAJA ON OLLA ERITI
HOOLAS
Püüdke meeskond köitest eraldada; ideaaljuhul kasutage automaatset vettelaskmissüsteemi.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Üle parda vedamine ja uppumine.



Jala lömastamine selle ümber pingule tõmbuva köiega.



Lõkspüüniselt löögi saamine.

KONTROLLIMEETMED
TEGEVUSKAVA
Kasutage selget tegevuskava selle kohta, kes iga ülesannet täidab.

VETTELASKMISEL TEKKIV HÄDAOLUKORD


Teie ja Teie meeskond peaksite mõtlema läbi võimalikud hädaolukorrad ning parimad meetmed, mida rakendada.



Veenduge, et kõik isikud kannavad isiklikku ujuvusvahendit ja nuga ning suudavad end köiest vabastada.

KÕIGI VALMISOLEK
Olles püünisepoi ja nööri vette lasknud, veenduge kõigi valmisolekus enne, kui päästate ankru lahti.

HOIDKE EEMALE
Hoidke lõkspüüniste üle reelingu toimetamisel eemale järelejooksvast ja ülejäävast köiest.

VETTELASKMISE KIIRUS
Kas vettelaskmise kiirus vähendaks meeskonna pinget ja muudaks vettelaskmise palju ohutumaks?
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Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 6. Trossilenki takerdumine lõkspüünisega püügil (jalavigastus).

VÄLJATÕMBAMINE

ENNETAGE VIGASTUSI
LÕKSPÜÜNISTE VÄLJATÕMBAMINE ON KORDUV NING SELLE KÄIGUS ON LIHTNE
KESKENDUMIST KAOTADA NING LASTA OMA KÄEL TÕSTESEADME ÜMBER OLEVA
KÖIE VAHELE JÄÄDA

OHUD JA TAGAJÄRJED


Käsi jääb vintsi kinni; sõrmedest ilmajäämine.



Vints tõmbab laeva ümber.



Suutmatuse tõttu vintsi peatada saab kasutaja ankrult või lõkspüüniselt löögi.

KONTROLLIMEETMED
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2.3.

V-KUJULINE RATASVINTS


Veenduge, et kõik plokirattad on heas korras ning et kerimisnurk on sobiv, mis võimaldab köit tõhusalt haarata ja tagab, et see
ei liigu ootamatult tagasi, seades meeskonna ohtu.



Eraldusseadis peab olema õigesti paigas, tagamaks, et köis eraldub õigesti plokirataste V-kohast.



V-kujulise vintsi käitamine ilma selle eraldajata on väga ohtlik, kuna köis võidakse vedada ümber ning see võib tõmmata köit
käsitseva inimese käed vintsist plokiratastesse.

KEPSEL


Sellega töö nõuab erilist ettevaatust, kuna kattelengid võivad tõmmata operaatori käed kiiresti trumlisse.



On väga tähtis kiirust aeglustada, et suunata iga köiering ümber trumli, ning operaator peab tagama, et lahtised rõivad ega
kätised ei saaks trumli ümber oleva köie külge jääda.



Seda tüüpi vints tuleks ideaaljuhul asendada palju ohutuma V-kujulise ratasvintsiga.

MITMERATTALINE VINTS
Köieringide ümber rataste suunamisel tuleb olla hoolikas ning operaatorid peavad olema väga ettevaatlikud, tagamaks, et nende
rõivad ei jääks köitega rataste ümber kinni.

VINTSI JUHTSEADE


Juhtseade peab olema laitmatus töökorras ja väljatõstmisseadmega töötavale isikule hõlpsasti juurdepääsetav.



Paigaldage juhtseadme ümber kate, tagamaks, et seda ei saaks kogemata käitada ning et see ei takerduks püügivahendisse.



Üksnes käivituse ja peatamise funktsiooniga juhtseadmete asemel tuleks paigaldada töö kiiruse sujuvat valikut võimaldavad
seadmed.

VINTSI VÕIMSUS


Ülemäärane vintsi võimsus võib väikelaeval väga kergelt tuua kaasa laeva ümberminemise, kui lõkspüünised jäävad merepõhja kinni.



Kontrollige vintsi hüdraulika kaitseklapi seadistust ning vähendage võimsus selliseks, mis on piisav lõkspüünisejada tõhusaks
vedamiseks, kuid mis ei suuda laeva ohustada.

Vintsi järelevalveta jätmine on ahvatlev, eriti pikki ankrunööre tõmmates, et lahkuda vintsi juhtseadmete juurest teiste üles
annete täitmiseks. Mõnikord naaseb meeskonnaliige vaid pisut liiga hilja, et peatada ankru/raskuse löök taaveti nokale ning juht
seadme poole sirutudes lööb ankur/raskus teda pähe.
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ÄRGE JÄTA VINTSI KUNAGI JÄRELEVALVETA
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2.4.

TAAVETI NOKK, TÜHJENDAMINE, SÖÖDAPANEMINE JA SAAGI PAIGUTAMINE

JÄLGIGE OMA SELJATAGUST
PEATE KÄSITSEMA IGAL TÖÖPÄEVAL SUUREL HULGAL LÕKSPÜÜNISEID, NII ET
SÄÄSTKE OMA KEHA JA KÄSITSEGE NEID ÕIGESTI
Vältige lõkspüüniste käsitsemisel painutamist, eemalt haaramist ja keeramist. Kandke neid rinna lähedal ja
sirge seljaga ning kõverdage nende mahaasetamisel põlvi.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Korduvast käsitsi tõstmisest tulenevad selja- ja ülajäsemete vigastused.



Laeva ümbermineku risk, kui konteineritel on võimalik täituda veega või liikuda paigast.

KONTROLLIMEETMED
TAAVETI NOKK


Kindlustage, et see oleks heas seisukorras ja paigaldatud viisil, mis võimaldab lõkspüüniste pardale tõstmist minimaalse
inimjõuga ja ilma et meeskonnaliige peaks iga lõkspüünise üle reelingu toomiseks ülemäära kummardama, eemalt haarama
või tõstma.



See peab köit tõhusalt tõmbama isegi siis, kui laev kõigub tugevalt. Viimasel ajal on arendatud välja lai, suure läbimõõduga
pool, mis paigaldatakse reelingule ja mis aitab lõkspüüniseid pardale tõmmata.



Lõkspüüniseid on võimalik tõmmata pardale ilma käsitsi tõstmiseta, mis muudab väljatõmbamise ohutumaks ja tõhusamaks.
Vaadake järgmist lehekülge.

TÜHJENDAMINE JA SÖÖDAPANEK
Lõkspüünised peaksid olema saagi eemaldamiseks ja söödapanekuks mugaval töökõrgusel, mis nõuab minimaalselt tõstmist ja
painutamist, kui lõkspüünis liigub taaveti nokalt / poolilt väljalaskmiseks kogutavasse virna.
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SAAGI PAIGUTAMINE TEKIL


Väikelaevadel paigutatakse karbid sageli tekil olevatesse kastidesse või tünnidesse. Tuleb hoolitseda selle eest, et konteinerid
ei saaks halva ilma korral paigast liikuda ega blokeerida umbreelingu tormiluuke.



Konteineritele tuleb paigaldada katted, kuna rasketes mereoludes võivad need kiiresti veega täituda ja põhjustada laeva
ümbermineku.

VIIMASE AJA ARENGUD

HOOLITSEGE OHUTUSE EEST
VIIMASE AJA ARENGUD SUURENDAVAD OHUTUST
Üks uuema aja edasiminek on laevale ahtriluugi paigaldamine, mis võimaldab lasta lõkspüüniseid vette
otse tekilt. Väljalaskmise alguses antakse püünisepoi nööri järele ja kinnitatakse see ankrule, mida
hoitakse üle ahtri paigal riiviga trossi abil.
Lõkspüüniste jada ots kinnitatakse ankru külge ning kõik meeskonnaliikmed liiguvad ettepoole
lõkspüünistest ja köiest eemale. Tross tõmmatakse eestpoolt, vabastades ankru, mille tulemusel
lõkspüünised tõmmatakse läbi luugi ja vette sellele järele.
Veel üks täiustus on laia, suure läbimõõduga pooli paigaldamine reelingule, et tõmmata lõkspüünised
pardale ilma neid käsitsi tõstmata. Vertikaalsed poolid piiravad köie liikumise peamisel horisontaalsel
poolil ning lõkspüünised tõmmatakse otse tühjendamiseks ja söödapanekuks ettenähtud lauale.
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2.5.

Juhtimisklapp
Pool
Laud

Tõstuk

Söödakast

Vettelaskmiseks
valmispandud lõkspüünised

Ahtriluuk
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III-1. Lõkspüüniste pooli ja ahtriluugiga 9,8 m pikkuse laeva plaan (vt Seafish, Ühendkuningriik)
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3. VÕRGU/NOODA/HAARDÕNGEDEGA PÜÜK

ENNETAGE VIGASTUSI
ÄRGE TAKERDUGE VÕRKUDESSE VÕI ÕNGEKONKSUDESSE!
Noodapüüki, jadaõngepüüki ja haardõngepüüki käsitletakse koos, kuna nendega kaasnevad sarnased
riskid, isegi kui iga meetodi kasutamisel esineb ka vaid just selle kindla püügimeetodiga seonduvaid
eririske.

PÜÜGIVAHENDITE PAIGUTAMINE JA STABIILSUS

VÄLTIGE ÜLEKOORMUST
TEKILE PAIGUTATUD PÜÜGIVAHENDID MÕJUTAVAD EBASOODSALT STABIILSUST
Väikelaevu on lihtne üle koormata ja sellega laevu liiga raskeks muuta.
Võtke arvesse laeva koormusastet.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Tekile paigutatud püügivahendid muudavad laeva ülekoormatuks ja stabiilsus võib selle all kannatada.



Tekile paigutatud püügivahendid võivad umbreelingu tormiluugid blokeerida, mille tulemusel ei saa laev piisavalt kiiresti vett
tõrjuda.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

3.1.

KONTROLLIMEETMED
VÕRKUDE/JADAÕNGEDE HOIUSTAMINE


Kui võrkude/jadaõngede hoidmiseks kasutatakse kaste ja tünne, veenduge, et need on tekile kinnitatud ega libise tugeva
lainetuse korral, mis võib laeva stabiilsust vähendada.



Kastidel ja tünnidel peavad olema sobivad drenaažiavad ja katted, millega välditakse nimetatud mahutite kiiret veega täitumist ja sellest tuleneda võivat laeva kaadumist.

PÜÜNISEPOIDE JA ANKRU PAIGUTAMINE


Veenduge, et need on korralikult paigutatud, mis võimaldab meeskonnaliikmetel neile ilma komistamise või kukkumise riskita
hõlpsalt juurde pääseda.



Veenduge, et esemed ei piira nähtavust roolikambrist.



Veenduge, et tekil olevad esemed ei blokeeri umbreelingu tormiluuke.



Rasket lasti tuleks hoida tekialustes ruumides.
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UMBREELINGU TORMILUUGID
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3.2.

VÕRKUDE JA NOOTADE VETTELASKMINE

ÄRGE TAKERDUGE
VÕRKUDE JA ÕNGEKONKSUDE VÄLJATULISTAMINE VÕIB OLLA OHTLIK
Peen monokiudvõrk haakub kergelt riietega, käekellaga, ehetega jms ning võib Teid üle parda tõmmata.
Õngekonksud on selge oht ja nendega tuleb olla eriti ettevaatlik.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Võrk võib haakuda riietega või muude esemetega ning meeskonnaliikme üle parda tõmmata.



Meeskonnaliige seisab võrgu peal ja takerdub sellesse ning võrk tõmbab ta üle parda.



Õngekonksud takerduvad meeskonnaliikme külge, vigastades nahka või jäädes kinni luu külge ning tõmmates isiku ehk isegi
üle parda.
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KONTROLLIMEETMED


Eemaldage käekellad või ehted ning kandke sobivaid kindaid.



Takerdumist põhjustavate osade puudumine: veenduge, et riietusel ei oleks takerdumist põhjustavaid osasid.



Isiklik ujuvusvahend: kandke hästiistuvat ilma takerdumist põhjustavate osadeta isiklikku ujuvusvahendit. Pange pingutusnöör
eest ära nii, et miski ei jääks selle külge kinni.



Käepärast peaks olema terav nuga, et võrkudesse või konksudesse takerdumise puhul saaks varustuse lõigates vabastada.



Võrgu peal seismine. Võrkude vette laskmine kastidest on parem tekilt väljaviskamisest, sest esimesel juhul ei ole võimalik
võrgu peal seista.



Vettelaskmisseade: vähendab püüniste kastidest vette laskmisel takerdumise ohtu, sest võrgud lastakse vertikaalselt ja need
ei tekita kaasatõmbamise ohtu.



Käsitsi vettelaskmine: seda tuleks jadaõngede puhul vältida. Märksa ohutum on laotada söödaga õngekonksud jadaõngede
poolile ja kasutada vettelaskmisseadet või võtta jadaõnged kastidest selleks ettenähtud kepi abil.

VÄLJATÕMBAMINE

ENNETAGE VIGASTUSI
HÄSTI TOIMIVAD VÄLJATÕSTMISSEADMED ON TÕHUSAMAD JA OHUTUMAD
Veenduge, et väljatõstmisseade on Teie tööks sobiv ja töökorras.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Käe seadme vahele jäämine.



Meeskonnaliikmete võimalikud vigastused tagasiliikuvate vahendite tõttu.



Seadmete nihkumine tekil.



Mittetöötavad juhtseadmed.
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3.3.

KONTROLLIMEETMED
VÕRGU VÄLJATÕSTMISSEADE
Võrgu väljatõstmisseadmeid on mitmesuguseid, alates lihtsast pöörlevast poolist kuni keerukate mitme pooliga konveiertüüpi
seadmeteni. Meeskonnaliikmete ohutuse tagamiseks on oluline paigaldada asjakohased kaitsmed.

JADAÕNGEDE VÄLJATÕSTMISSEADE
Tavapäraselt kasutatakse V-rattaga seadet või mitme rattaga seadet. V-rattaga tüübi puhul on oluline, et eraldusseadis oleks
õiges asendis ja töökorras, et jadaõnged juhitaks poolilt õigel viisil välja ja et need ei takerduks ega tekitaks meeskonnaliikmete
vigastamise riski.

SEADMETE TAGASILIIKUMINE
Võrkude ja jadaõngede puhul võib varustuse äkiline tagasiliikumine põhjustada meeskonnaliikmetele vigastusi. Väga oluline on
tagada väljatõstmisseadme töökorras olek, et seadmed ei põhjustaks varustuse ootamatut tagasiliikumist.

TROSSIJUHIKUD
Kui võrkude või jadaõngede väljatõstmiseks kasutatakse trossijuhikut või plokki, peab see varustuse korrakohaselt paigal hoidma
isegi tugeva lainetuse puhul, sest vastasel juhul võib varustus tekil külgsuunas liikuma hakata ning meeskonnaliikmeid ohustada.
Kui trossijuhikut ei kasutata, peab väljatõstmisseade hõlpsalt suutma järgida varustuse liikumise suunda.



Juhtseade peab olema laitmatus töökorras ja väljatõstmise seadmega töötavale isikule hõlpsasti juurdepääsetav.
Veenduge, et juhtseadet ei oleks võimalik kogemata käitada ja et see ei takeruduks püügivahendisse.



Üksnes käivituse ja peatamise funktsiooniga juhtseadmete asemel tuleks paigaldada töö kiiruse sujuvat valikut võimaldavad
seadmed.
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JUHTSEADMED

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

3.4.

KALADE EEMALDAMINE JA SÖÖDAPANEK NOODALE

PUHAKE PIISAVALT
RUTIINSETE ÜLESANNETEGA KAASNEB SUUREM RISK KUI VAID IGAVUS
Ülesannetest, mille puhul on vajalik pidev haaramine ning töötamine sõrmede ja randmete abil, võivad
tekkida luu- ja lihaskonna vigastused.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Luu- ja lihaskonna vigastused kalade võrkudest vabastamisest.



Näo- ja silmavigastused õhus lendavate õngekonksude tõttu.



Söödakonksude tekitatavad luu- ja lihaskonna vigastused.

KONTROLLIMEETMED
KALADE EEMALDAMINE
Kalade eemaldamine võrkudest või õngekonksude küljest on erioskusi nõudev ülesanne, mille puhul on vajalik just sõrmedega
haaramine ja töötamine. Kui seda tegevust korratakse päevas tuhandeid kordi, suureneb luu- ja lihaskonna vigastuste tekkimise
risk. Soovitatav on teha regulaarseid puhkepause, lastes meeskonnaliikmetel vaheldumisi täita erinevaid ülesandeid.

KALAPUHASTID
Kui õhus takerduda ja puhastusrullidesse kinni jääda võivatest
õngekonksudest, mis lendavad n-ö õngelipsu katkemise järel hooga
eemale, võivad tekkida silma- või näovigastused, tuleks kanda
näokaitset.

SÖÖDAÕNGED
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Luu- ja lihaskonna vigastused on sõrmede ja randmete intensiivsest tööst tulenev risk. Soovitatav on teha sagedasi lühikesi puhkepause ning töötada mugavas asendis, mille puhul välditakse liigset
painutust, ja soojendada käsi korrapäraselt soojas vees hoides.
Peske käsi põhjalikult, et hoida ära söödast tulenevaid nakkusi.

III-1. Kalade käitlemine (Dimitrios Damalas © Euroopa Liit)

HAARDÕNGEDEGA PÜÜK JA MEHHANISEERITUD SÜSTEEMID

ENNETAGE VIGASTUSI
SEADMED VÕIVAD OLLA OHTLIKUD; OLGE ETTEVAATLIKUD ÕNGEKONKSUDEGA
VARUSTATUD SEADMETEGA

OHUD JA TAGAJÄRJED


Õngekonksude tekitatavad vigastused.



Luu- ja lihaskonna vigastused.



Seadmete tekitatavad vigastused.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

3.5.

KONTROLLIMEETMED
HAARDÕNGED


Veenduge, et spinningurullid või makrellipüügis kasutatavad poolid on kindlalt kinnitatud sellisel kõrgusel, mis võimaldab
meeskonnaliikmetel nendega mugavalt ja ohutult töötada.



Üle teki või sandeki ulatuvad landid või õngekonksud kujutavad meeskonnaliikmete jaoks ilmset ohtu.



Kohtadesse, kus kaitsmed ja tõkked on asjakohased, tuleks need ka paigaldada.



Elektroonilised spinningurullid peavad olema varustatud töö peatamise juhtelementidega, mis oleksid kõnealuste vahenditega töötavale isikule hõlpsalt juurdepääsetavad.

MEHHANISEERITUD/ELEKTROONILISED SÜSTEEMID


Mehhaniseeritud elektroonilisi haardõngesüsteeme tohivad kasutada üksnes isikud, kes on läbinud koolituse sellise varustuse
ohutu kasutamise kohta.



Varustuse kasutamisel tuleb rakendada kaitsmeid ning seadmete puhastamise või hoolduse ajaks tuleb need toiteallikast
lahutada.



See võib olla lihtne süsteem, mille puhul rakendatakse juhuslikku söödastajat, või täielikult mehhaniseeritud süsteem, mille
puhul õngekonksud söödastatakse täpse söödastamismasina abil, kalad hiivatakse pardale ja eemaldatakse püünistest,
õngekonksud puhastatakse ja laaditakse hoiureelingutele vettelaskmiseks valmis panduna.



Olgu tegemist lihtsa või keeruka süsteemiga, on oluline, et meeskonnaliikmed oleksid läbinud selle kasutamist, puhastamist
ja kaasnevaid ohte käsitleva täieliku koolituse.
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MEHHANISEERITUD JADAÕNGEPÜÜK
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4. TRAGIDE JA PIIMTRAALIGA PÜÜK

HOIDKE STABIILSUST
TAGAGE TASAKAAL JA STABIILSUS
Tragidega töötamist ja piimtraalimist käsitletakse koos, sest mõlema juhul kasutatakse losspoome ning
raskete kalapüügivahendite vedamist laeva mõlemal pool. (Erandid on laevad, mille puhul tragidega
püüdmist või piimtraalimist tehakse ahtrist.)
Sellist tüüpi kalapüügi puhul on laeva stabiilsuse tagamine ülioluline. Kalapüügivahendid on
märkimisväärselt rasked ja laeva tasakaalu hoidmiseks tuleb olla eriti hoolikas.
Probleemid ilmnevad juhul, kui traal või võrk muutub kivide mõjul väga raskeks või vahendid takerduvad
merepõhja. Oluline on vältida laevale ebaühtlaselt liigse koormuse laadimist.

L ehekülg 8 6

III-2. Traaler (Sara Monteiro © Euroopa Liit)

STABIILSUS JA VABASTUSMEHHANISM

HOIDKE STABIILSUST
KONTROLLIGE STABIILSUST JA VABASTUSMEHHANISMI
Stabiilsust peab laeva tragiga püüdmiseks või piimtraalimiseks esmakordsel seadmestamisel kontrollima
kvalifitseeritud laevaehitusinsener.
Kui stabiilsus pole piisav, võib tagajärjeks olla laeva kaadumine.

KONTROLLIMEETMED
STABIILSUS

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

4.1.

Piimtraalimine või tragiga püüdmine hõlmab losspoomide abil raske varustusega töötamist, mis toob endaga kaasa suurte
laeva kaadavate jõudude avaldumise. Seetõttu on väga oluline, et laeva seadmestamisel kõnealuste kalapüügimeetodite jaoks
kontrollitakse korrakohaselt stabiilsust. Kõik laeva juhtivad isikud peavad olema teadlikud ebaühtlase koormuse tekitatavatest
ohtudest ja kalapüügivahenditega töötamisel n-ö tühja laeva tingimuste vältimise vajadusest.

VABASTUSSEADISED
Ohu vähendamiseks olukorras, kus varustus võib merepõhja kinni jääda, peaks losspoomidel olema vabastusseadis, mille abil
saaks koormuse losspoomi otsast üle kanda laeva küljele. Tavaliselt vabastatakse koormus selliste vabastusseadiste abil loss
poomi stopperplokilt mööda trossi umbreelingulatile, millega laeva kaadumise risk märkimisväärselt väheneb.



Takerdunud püügivahendeid vabastada püüdes veenduge, et kõik kaasatud isikud on teadlikud laeva kaadumist põhjustada
võivatest ebaühtlase koormamise ohtudest.



Isikutel peaksid seljas olema päästevestid, luugid ja uksed peaksid olema suletud ning rannavalvega tegelevat asutust peaks
olema teavitatud.
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MEREPÕHJA TAKERDUNUD VAHENDID

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

4.2.

VINTSID, VAIERID JA JUHTSEADMED

PAIGALDAGE KAITSMED
HOOLITSEGE OHUTUSE EEST
Paigaldage kaitsmed või tõkked, asendage kulunud osad ja veenduge, et vintsiga töötava isiku jaoks on
tagatud piisav nähtavus.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Meeskonnaliikme kukkumine töötavale vintsile või takerdumine vaierisse ja käe või jala tõmbamine plokirattasse.



Kulunud osade toimimast lakkamine, mis võib põhjustada vigastusi või surma.



Vintsi kasutamine enne, kui meeskonnaliige on selleks loa saanud, võib põhjustada vigastusi või surma.

KONTROLLIMEETMED
JÄRELEVALVETA VINTSI/VAIERI LIIKUMINE.


Veenduge, et vintsile on paigaldatud asjakohased kaitsmed, et isiku kukkumine vastu liikuvat vintsi ei oleks ohtlik. Lihtne
käsipuu vintsi ees on piisav, et hoida ära raskete vigastuste või surma põhjustamine.



Vaierite järelevalveta liikumine on ohtlik, sest vaieri väikesed katkenud traadid võivad takerduda õliriietesse ja tõmmata käe
või plokirattasse.



Riski saab kõrvaldada vaieritega kokkupuudet takistavate kaitsmete või tõkete paigaldamisega.

KULUNUD OSAD JA VAHENDID
Veenduge, et vints koos selle juurde kuuluvate hädaseiskamisseadistega, juhtseadmetega, piduritega, siduritega ja juhikutega on
täielikult töökorras. Samuti veenduge, et vintsi rullikud, plokirattad, losspoomid, ketid, plokid, seeklid ja vaierid on täielikult töökorras. Kulunud osad ja liitmikud võivad äkitselt töö nurjata ja õnnetusi põhjustada.
NB! Kõiki raskuste tõstmiseks kasutatavaid osi tuleb katsetada, need peavad olema saanud ohutu töökoormuse
kinnituse ning neid peab igal aastal kontrollima pädev isik. (Vt VI moodul.) Märgitud peab olema liikumissuund.
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VINTSI JUHTSEADMETE ASUKOHT


Vintsioperaatori asukoht peab võimaldama tal enne vintsiga töö alustamist selgelt näha, kas piimtraaliga/tragiga töötavad
ja muid ülesandeid täitvad meeskonnaliikmed on ohutus kauguses. Kui operaatoril ei ole võimalik kõiki asjakohaseid isikuid
näha, peab olema kasutusele võetud selge signaalide süsteem.



Vintsi juhtseadmed peavad olema kaitstud juhusliku käitamise eest või näiteks trossi/võrgu või töötaja riiete takerdumisest
tuleneda võivate mõjutuste eest.

PÜÜGIVAHENDITE KÄSITSEMINE

HOIDKE EEMALE
HOIDKE RASKE VARUSTUS KONTROLLI ALL JA ÄRGE SIRUTAGE END LIIGA KAUGELE
Raske varustus peab meeskonnaliikmete turvalisuse tagamiseks olema alati kontrolli all. End üle parda
küünitades tagage ohutus.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Meeskonnaliige saab raske varustuse kõikumise või libisemise tõttu muljuda.



Kukkumine üle parda, küünitades üle ääre.



Meeskonnaliige saab löögi kõikuvalt kotilt
või võrgult.



Raske koormus tekitab laeva kaadumise
riski.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

4.3.

III-3. Püügiriistade käsitsemine (Laurent Markovic © Euroopa Liit).

KONTROLLIMEETMED
KINNITAMINE


Veenduge, et poomide/võrkude kinnitamiseks kasutatakse tõhusaid meetmeid, mis hoiavad ära raske varustuse kõikumise,
veeremise või libisemise tekil ja sellest tuleneda võiva meeskonnaliikmete vigastamise.



Kinnitage varustus liikumatusse asendisse, et meeskonnaliikmed saaksid parandustöid teha ilma vigastustega riskimata.

TÕSTETROPI SISSETÕMBAMINE


Veenduge, et meeskonnaliige ei oleks tõstetropi sissetõmbamiseks üle reelingu küünitades ohus. Kas oleks võimalik teha
muudatusi, mis teevad selle toimingu ohutumaks?



Kui vajadust end pikalt üle reelingu kallutada ei saa vältida, tuleks kanda ohutusrakmeid.

KOTTIDE/TRAGIDE TÕSTMINE


Veenduge, et koti/tragi tühjendamiseks tõstmisel selle kõikumise ja seega meeskonnaliikmete ohustamise ärahoidmiseks
rakendatakse tõhusaid meetmeid.



Kas olete sellest teadlik, kui traalnoodas/tragis on liigne koormus (muda või kivid jms)?
Suur koormus võib põhjustada losspoomide purunemist ja tekitada meeskonnaliikmetele vigastusi. Püüdes pardale tõsta
suurt koormust, võidakse liigselt mõjutada stabiilsust, mistõttu võib tekkida kaadumisoht.



Suurte raskuste tõstmisel tuleb olla eriti ettevaatlik ning meeskonnaliikmed peavad olema ohutus kauguses.
Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 11. Tragi tühjendamine, liiga kaugelt haaramine
(kukkumine üle parda).
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LIIGNE KOORMUS
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5. SEINNOOT

MÕELGE OHUTUSELE
SUURED VÕRGUD, SUUR SAAK, SUUR RISK!
Seinnooda kasutamine pelaagiliste liikide püüdmiseks võib endaga tuua riski, et võrgus olevate kalade
kogus seab laeva ohtu. Suurte võrkudega ja suurte kalakogustega ning nende pardale hiivamiseks vajalike
koormustega töötamisel avalduvad meeskonnaliikmetele üsna suured riskid.
Vaadake teemaga seotud vahejuhtumit IV moodulis: 4. Püük suurema kasumi nimel (kaadumine).
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III-4. Seinnoodalaev (Sara Monteiro © Euroopa Liit)

PÄÄSTEPAAT

ETTEVAATUST
PÄÄSTEPAADIGA SEOTUD TEGEVUSED VÕIVAD OLLA OHTLIKUD
Paadi vettelaskmine ja pardalevõtt võivad olla ohtlikud kõikide kaasatud isikute jaoks ning päästepaadis
olevad meeskonnaliikmed on samuti laevale minemisel või sealt tulemisel ohus. Lisaks mõjutavad
väiksemat päästepaati loomulikult ka merel esinevatest ilmastikutingimustest tulenevad ohud.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Trosside/köite katkemine või plokkide takerdumine päästepaadi vettelaskmisel või pardalevõtul, mis võib põhjustada vigastusi meeskonnaliikmetele.



Päästepaati mineku või sealt tuleku ajal üle parda kukkumine.



Päästepaadi kaadumine merel esinevate ilmastikutingimuste tõttu.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

5.1.



Laev peab päästepaadi vettelaskmiseks ja pardalevõtuks olema korrakohaselt varustatud. Vintsid, kraanad ning kõik trossid,
köied, plokirattad, plokid jms peavad olema täiesti töökorras.



Päästepaadist ohutu tuleku ja päästepaati mineku hõlbustamiseks tuleks paigaldada sobiv platvorm või redel, mille abil
meeskonnaliikmed saaksid ohutult paati ja sealt välja liikuda.



Päästepaadile paigaldatud sobiva kõrgusega käsipuu või tugi, millest saab kinni haarata, võimaldab meeskonnaliikmel paati
tulles tasakaalu hoida.



Kui meeskonnaliige läheb päästepaati või väljub paadist, peaks roolikambris olija ja muud päästepaadi töötamisse kaasatud
isikud tegevust jälgima, et kukkumise korral saaks kohe abi osutada.



Kõik tekil töötavad meeskonnaliikmed ja eriti päästepaadiga tegelevad isikud peavad kandma isiklikku ujuvusvahendit.



Laeva ja päästepaadi vahel peab saama kasutada toimivat raadiosidet.



Päästepaadis peavad olema veekindlad sektsioonid, et see ei upuks veega täitumisel.

III-5. Päästepaati kandev seinnoodalaev (Jean-Noël Druon © Euroopa Liit)
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KONTROLLIMEETMED
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5.2.

VINTSID, TÕSTUKID, KRAANAD, KÖIED JA TÕSTETALID

OLGE ETTEVAATLIK
HIIVAMINE JA TÕSTMINE
Vintsid, tõstukid, kraanad jms põhjustavad üldjuhul kõige rohkem raskeid tööõnnetusi. Seinnoodaga
töötamisel suurendab püütavate kalade hulk nii võrkude pardale hiivamisel kui ka konteinerite lossimisel
selliste õnnetuste tõenäosust.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Köite või talide purunemine koormuse all, mis võib meeskonnaliikmeid tagasilöögiga vigastada.



Köite katkemine sõlme vintsis või tõstukis takerdumise tõttu.



Riiete või jäsemete tõmbamine plokiratastesse, tõstukitesse või rullikutesse.



Koormuste kukkumine tõstmisel, põhjustades meeskonnaliikmete vigastusi või surma.

KONTROLLIMEETMED
HOOLDUS


Kogu varustust ja kõiki köisi kontrollitakse korrapäraselt ning neid hoitakse täielikult töökorras.



Suure hõõrdumise all olnud köied tuleb asendada.



Otsese päikesevalguse käes olevaid köisi tuleb korrapäraselt kontrollida ja vajaduse korral tuleb need asendada.



Veenduge, et tõstevahendid on tõstetavate koormuste jaoks sobivad. (Vaadake töövahendite jaotist VI moodulis.)

LAEVA VARUSTUS


Meeskonnaliikme liikuvatele köitele/trossidele või seadmetele kukkumise ärahoidmiseks peaksid paigaldatud olema käsipuud
või tõkked.



Meeskonnaliikme tõstukisse takerdumise ärahoidmiseks peaks olema paigaldatud isepingulduv seinnooda kokkuveotross.



N-ö kuivatamiseks hiivamise rullikute tõstmine umbreelingust üles vähendab meeskonnaliikmetele tekkivat riski.



Selge teabevahetuse tagamiseks peaks roolikambri ja teki oluliste osade vahel toimima sisesidesüsteem.



Tekiseadmete jaoks peaksid tekil paiknema avariiseiskamisseadmed.



Tekiseadmete jaoks peaksid roolikambris paiknema avariiseiskamisseadmed.



Üksnes käivituse ja peatamise funktsiooniga juhtseadmete asemel tuleks paigaldada töö kiiruse sujuvat valikut võimaldavad
seadmed.
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MEESKONNA VARUSTUS


Tekil töötades tuleb kanda isiklikku ujuvusvahendit.



Kanda tuleb sobivaid isikukaitsevahendeid: õliriideid, kindaid, saapaid ja kaitsekiivrit.



Kanda ei tohi ehteid, kette, kõrvarõngaid, käekelli jms, mis võivad võrkudesse kinni jääda.



Kui Te ei ole tegevusse otse kaasatud, tuleb olla ohutus kauguses.



Rippuva raskuse all ei tohi seista.



Vintsi- või kraanaoperaatori vaatevälja ei tohi piirata.



Ümberringi toimuvale tähelepanu pööramine on oluline, sest hajevilolek võib olla eluohtlik.



Veenduda tuleb selles, et kõik mõistavad kasutatavaid käesignaale.

SAAGI PAIGUTAMINE, LAEVA STABIILSUS JA VABA LIIKUMINE LAEVAL

VÄLTIGE ÜLEKOORMUST
KONTROLLIGE STABIILSUST JA UMBREELINGU TORMILUUKE
Kalu võidakse püüda suurtes kogustes ja nende paigutamisel võidakse kasutada kogu laeva vaba ruumi.
Oluline on võtta arvesse laeva stabiilsust ja tekil kalakonteinerite või sumpade tõttu eriti piiratud alal
liikuvate meeskonnaliikmete turvalisust.

OHUD JA TAGAJÄRJED


Ülelaadimine, laeva vabaparras väheneb ja laev
kaadub.



Tekil olevast kalasaagist tulenev vaba veepinna
mõju; laev kaadub.



Konteinerid on korrakohaselt paigutamata ja kinnitamata; laev kaadub.



Meeskonnaliikmete vaba liikumine on piiratud; libisemine ja kukkumine.



Konteinerite kaantel seisvad meeskonnaliikmed on
ülalpool umbreelingulati pakutavat kaitsetaset.



Valgustus pole kõikides teki osades piisav.

III MOODUL. • KALAPÜÜGITOIMINGUD

5.3.

III-6. Palju kala, aga kui stabiilne? (Sara Monteiro © Euroopa Liit)



Kaptenid peavad teadma laeva kandevõimet, et tagada laeva stabiilsus ning et laeva mitte üle koormata. Kui varasemaid
andmeid ohutuse kohta ei ole, tuleb stabiilsust hinnata.



Kui kaalutakse täiendava kandevõime arvestamist või uue paigutamismeetodi, näiteks konteinerite kasutamist, tuleb laeva
stabiilsuse tagamiseks teha stabiilsuse hindamine.



Tekil olevatel sumpadel peavad olema eraldusseinad, et hoida ära vaba pinna mõju. Samuti peavad eraldusseinad olema
laadruumil.



Konteinerid peavad olema kindlalt kinnitatud, et hoida ära nende libisemist, mis võib põhjustada laeva kaadumist.



Laeva olulistele osadele ohutu juurdepääsu tagamiseks tuleb meeskonnaliikmetele luua ohutud
liikumisteed.



Kui meeskonnaliikmed peavad tõusma reelingust
kõrgemale, tuleb paigaldada päästereel.



Valgustus peab kõikidel aladel olema piisav.

III-7. Kalade paigutamine kastidesse (Themistoklis Papaioannou © Euroopa Liit)

L ehekülg 9 3

KONTROLLIMEETMED
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IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

1. KOGEMUSED VÕIVAD MUUTA TEID LIIGA ENESEKINDLAKS | MADALALE SÕITMINE

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
RAKENDAGE REISI PLANEERIMIST
Inimlikud vead põhjustavad õnnetusi, eriti navigeerimisega seotult. Tuul ja hoovused võivad laeva
mõjutada, mistõttu tuleb oma asukoha kindlakstegemiseks rakendada kõiki saadaolevaid vahendeid.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
11-meetrine traaler töötas Mustal merel Türgi ranniku lähedal, kus asub suure delta laiaulatuslik madal ala, mis ulatub ligikaudu 15 kilomeetri kaugusele kaldast. Laeva oli juba mitu aastat juhtinud sama kapten ja see vastas kõikidele ametlikele
nõuetele.
Tugev hoovus tavapärasel reisil. Ühel õhtul asus laev teele kell 22.00, pardal oli kaheksa meeskonnaliiget. Hoovuse
tugevus oli ligikaudu viis sõlme ja nähtavus oli piiratud. Pärast nelja tundi kalapüüki asus laev tagasiteele sadamasse;
nähtavus oli paranenud, kuid hoovus oli endiselt tugev. Kogu meeskond oli kajutis, kapten roolikambris.
Tuttav ümbrus. Laev oli sadamale üsna lähedal ja tunni aja pärast nägi kapten sadama tuletorni. Kuna ümbrus oli talle
väga tuttav, lülitas ta kajaloodi välja ja jätkas sadama suunas liikumist. Sadama lähedal sõitis laev aga madalikule.
MAYDAY-kutsung saadeti välja ja kohaliku rannavalve abil pääsesid kõik meeskonnaliikmed ohutult maale. Pääste- ja
paranduskulud ning kaotatud kalapüügiaeg olid aga suured.

OHUTEGURID

KAITSEMEETODID

Kapteni enesekindlus.

Reisi planeerimine.

Seadmete väljalülitamine.
Tugev hoovus.
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SAADUD KOGEMUSED


Reisi planeerimisel tuleb kasutada kõiki saadaolevaid vahendeid oma asukoha kindlaksmääramiseks.



Kogemused ja elektroonilised abivahendid täiendavad üksteist hästi, kuid neist üksnes ühele või teisele lootmine võib
viia ränga õnnetuseni.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
OSAKE MÄRGATA KÕIKI VÕIMALIKKE PROBLEEME!
Mõelge laeval mis tahes muudatusi tehes hoolikalt läbi võimalikud olukorrad ja tehke kalapüügitegevuste
riskihindamine, et olla valmis kõikideks tekkida võivateks keerukateks olukordadeks. Ka rahulikes
tingimustes võib kinnijäämine viia laeva ümberminekuni.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Alla 12-meetrine ahtertraaler / kammkarbi püügilaev oli ühes peres olnud kasutusel juba 20 aastat, oli hästi hooldatud ja
teenis tulu.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

2. VARUOSAD | TRAALERI KAADUMINE

Teadlikkus ohutusest. Laeva omanik oli ohutusnõuetest teadlik ja oli järjekindlalt nõudnud, et roolikambris oleksid täispuhutavad päästevestid ning et kõik meeskonnaliikmed oleksid läbinud ohutuskursused. Laevale paigaldati neljakohaline
hüdrostaatilise päästikuga päästeparv ning pääste jaoks asukoha määramise süsteem, mis saatis andmed laeva asukoha
ja kursi kohta välja igal tunnil. Selle süsteemi juurde kuulus neli isiklikku alarmseadet, mis olid ette nähtud kandmiseks iga
meeskonnaliikme jaoks eraldi; need seadmed olid ette nähtud saatma välja signaali meeskonnaliikme üle parda kukkumise korral.
Tehtud muudatused. Laev seadmestati nii ahtertraalimise kui ka tragi kasutamise jaoks ning viimati tragi kasutamise
jaoks muudatuste tegemise käigus asendati peamised trossiplokid väiksemate plokkidega.
Rahulikud tingimused. Laev oli seilanud ligikaudu üheksa tundi kalapüügialale ja olnud püügikohas vähese lainetusega
väga rahulikes tingimustes. Hoovuse tugevus oli ligikaudu kaks sõlme ja ette oli näha selle tugevnemist nelja sõlmeni.
Kapten oli nendes paikades töötanud korduvalt ja saak oli hea. Kell 16.30 takerdus tragi ja laeva liikumine aeglustus. Mootori pöördeid suurendati, kuid varsti jäi tragi kinni. Igal korral manööverdas kapten laeva nii, et võrk suudeti vabastada.
Kinnijäämine. Kell 16.35 jäi võrk poordis kinni, laeva vöör kaldus vasakule ja laev jäi 20° all vasakpardakreeni. Kapten
valis nullnurga, kuid kreen suurenes tugevneva hoovuse mõjul ja vööri kaldumine jätkus. Nüüd oli poordi lastipoom vee all
ja parema poordi losspoom tõusis kreeni suurenedes. Kiirelt muutuvas olukorras ei tulnud kapten selle peale, et kasutada
kiirvabastusmehhanismi poomiplokkide vabastamiseks laeva küljele, mis oleks kreeni vähendanud.
Olukorra halvenemine. Kell 16.38 takerdus paremas poordis losspoomi toetav vaier tulli ümber ja poom liikus seetõttu
vasakule. Samal ajal libises seitse kotti kammkarpe luugi juurest poordi. Kapten mõistis olukorra tõsidust ja üritas vaierid
vintsipoolidelt vabastada. Vaiereid ühendavad seeklid aga ei mahtunud hiljuti asendatud plokkide vahelt läbi. Vaierite
vabastamiseks süüdati gaaslõikur, kuid kreen suurenes üle 45°, mis põhjustas avatud luugi kaudu võrguruumi äkilise
veega täitumise.
Meeskonnaliikmed hüppasid vette ja kapten suutis läbi pingutuste jõuda roolikambrisse, et saata välja hädakutsung.
Kahjuks ei ulatunud ta enam VHF-saatjani ega suutnud DSC-nuppu vajutada. VHF-käsiraadiosaatja oli veel juurdepääsetav, kuid kukkus käest enne hädakutsungi väljasaatmist. Muude võimaluste puudumisel hüppas kapten koos ülejäänud
meeskonnaliikmetega vette.

Päästetud tänu raadiopoile. Kuna laev oli selleks ajaks vee all, ei suutnud pardal olev automaatne raadiopoi oma
igatunnist signaali edastada. Edastamise nurjumist märkas aga rannavalve, kes teavitas kohalikku päästepaati, mis juhtus
olema laeva lähedal. Meeskonnaliikmed jäid terveks ja päästeti kell 17.57.
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Päästevestide puudumine. Ühelgi meeskonnaliikmel ei olnud seljas päästevesti ega muid sarnaseid ujuvusvahendeid,
sest vestide võtmiseks roolikambrist ei olnud enam aega. Pärast ligikaudu viit minutit vees olemist täitus päästeparv
õhuga ja vabanes veepinnale. Meeskond suutis jõuda päästeparveni ja end sellele tõmmata. Selleks kulus 20–25 minutit,
misjärel hakkas meeskond kontrollima varustust ja päästeparve toimimist nii, nagu nad olid merel ellujäämist käsitleval
kursusel õppinud.
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IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

OHUTEGURID
Ebasobivad asendused (väiksema
suurusega traaliplokid).

KAITSEMEETODID
Laeva varustamine avariiraadiopoiga (EPIRB) ja
päästevahenditega.
Päästeteenistuste õigeaegne tegutsemine.

SAADUD KOGEMUSED


Kirjeldatud juhtum näitab, kui kiiresti võib kinnijäämine isegi rahulikes oludes viia kaadumiseni ja laeva uppumiseni.



Kaaluge alati hoolikalt kõiki varustuse muudatustest tulenevaid võimalikke mõjusid.



Tehke võimalikke ohtusid ja nendele reageerimist käsitlev riskihindamine.



Mõelge kiirvabastussüsteemide varajasele kasutamisele, mis võib märkimisväärselt vähendada laeva kallutavaid
koormusi.



Tekil töötades peab kandma päästevesti, sest ohuolukorras ei ole aega ohutusvahendeid roolikambrist võtta.



Vabastusseadmega päästeparve olemasolu võimaldas meeskonnal kuni päästmiseni elus püsida.



EPIRB või kirjeldatud juhul asukoha edastamise süsteem on päästeteenistuse teavitamiseks ülioluline.



Vältige veega täitumist avatud luukide kaudu – hoidke luugid suletuna, kui olete merel või kui luuke ei ole vaja
kasutada.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
KANDKE ALATI PÄÄSTEVESTI!
Rahulikes tingimustes sadamasse jõudmiseks valmistumisel ei oota keegi, et võib kaotada elu!

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Just enne päikesetõusu Cádizi rannikule väga lähedal (37 km kaugusel) olles paigutati seineril kalapüügivahendeid ja valmistuti lähimasse sadamasse jõudmiseks, kui meeskonnaliige kukkus üle parda. Tõenäoliselt üritas meeskonnaliige laevalt
abialusele liikuda, mille käigus juhtus ka nimetatud õnnetus, mida ei kapten ega muud meeskonnaliikmed ei märganud.
10–15 minutit hiljem, kui meeskond avastas liikme kadumise, oli vaatamata headele ilmastikuoludele tema päästmiseks
juba liiga hilja. Hukkunud meeskonnaliige kohustuslikku päästevesti ei kandnud.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

3. INIMENE ÜLE PARDA | UPPUMINE

OHUTEGURID
Isikliku ujuvusvahendi mittekandmine.
Meeskonnaliikme abialusele liikumise järelevalveta jätmine.

KAITSEMEETODID
Ohtlike tegevuste tegemiseks valmistumisel oma kavatsustest teistele meeskonnaliikmetele teada andmine.
Isikliku ujuvusvahendi kandmine.
Päästeteenistuste õigeaegne tegutsemine.

SAADUD KOGEMUSED


Enne ühelt laevalt teisele liikumist vähendage aluse kiirust või peatage see täielikult.



Kandke alati isiklikku ujuvusvahendit.



Ühe meeskonnaliikme abialusele liikumist peab jälgima vähemalt üks muu meeskonnaliige.



Kui see on rakendatav, kasutage laeva ja abialuse vahelist raadiosidet.
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Enne sadamasse jõudmist abialusele liikumine on ohtlik, kui ei võeta arvesse alljärgnevat.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

4. PÜÜK SUUREMA KASUMI NIMEL | KAADUMINE

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
LÄBIMÕTLEMATULT TEHTUD MUUDATUSED TEKITAVAD PROBLEEME!
Mõelge laeval mis tahes muudatusi tehes hoolikalt läbi võimalikud olukorrad ja tehke kalapüügitegevuste
riskihindamine, et olla valmis kõikideks tekkida võivateks keerukateks olukordadeks.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
14-meetrine seiner oli Mustal merel anšoovisepüügiga tegelnud juba ligi 15 aastat. Edukas äri. Anšoovisesaak oli eelmisel
aastal olnud suur ja laeva abil oli teenitud suurt tulu, mille kapten/omanik investeeris laeva pikendamisse 16,99 meetrini.
Oluline otsus. Järgmise hooaja algus ei olnud just hea, sest anšooviseparvesid oli vähe ja korrapäratult. Pärast paari
vähese saagiga reisi otsustas kapten võrku pikendada, et võimaldada püüki suuremalt alalt ja nii loodetavasti saaki
suurendada.
Lähenev torm. Meeskond asus sadamas suuremat võrku paigaldama.
Taglastamiseks kulus mitu päeva, kuid kuna järgmiseks neljaks päevaks ennustati tormi, ei riskitud ka kalapüügiaja kaotamisega. Viie päeva pärast oli võrk valmis ja tuul vaibunud ning kapten otsustas merele minna, ehkki hoovus oli tugev.
Kalapüügi jätkumine. Kell 16.05 lahkus laev sadamast kaheksa meeskonnaliikmega pardal. Põhjatuul oli merd jahutanud ja anšooviseparvesid oli rohkem. Kajaloodi abil leidis kapten suure kalaparve ja andis käsu võrk vette lasta. Seejuures võisteldi ka muude laevadega, sest esimesena sadamasse jõudva laeva meeskond saanuks saagi eest parimat
hinda küsida. Kell 18.00 lasti vette abialus ja laev liikus võrguga kalaparve ümber. Kuna kalaparv oli suur, tundis kapten
heameelt selle üle, et oli lasknud saagi mahutamiseks võrku pikendada. Kalaparve sügav asukoht muutis aga olukorra
keerulisemaks.
Pardale hiivamine. Kell 18.15 alustati tööd võrgu hiivamise seadmega, tõmmates võrgu pardale, misjärel meeskonnaliikmed paigutasid selle vasakpardale. Abialus pukseeris laeva vasakpardapoolel ja hoovus oli põhjapoolne.
Võrk sõukruvis. Pärast mitut minutit takerdus võrk laeva sõukruvisse, kuid seda ei märgatud kohe, sest laeva mõjutas
tugev hoovus. Lõpuks katkestas võrgu takerdumine sõukruvi töö ja mootor seiskus. Laeva vöör kaldus vasakule ja hoovus
lükkas laeva küljele. Kapten andis abialusele käsu muuta laeva suunda, kuid sellest ei olnud abi.
Liiga suur koormus. Võrgus olev saak oli liiga suur ja poomile langeva suure koormuse tõttu andis poom järele. Laev
vajus paremasse pardasse kreeni ja juba vasakpardale asetatud võrk libises paremasse pardasse, mis suurendas kreeni
veelgi. Hoovuse tõttu kaotas laev stabiilsuse ja kaadus.
Päästevestide puudumine. Kaptenil ja meeskonnaliikmetel ei olnud aega päästeveste selga panna ja nad sattusid
vette ilma ühegi abivahendita, mis oleks neid vee peal hoidnud. Abialus oli aga oma puksiiriotsa vabastanud ja kiirustas
seitset meeskonnaliiget päästma.
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Kapteni hukkumine. Kaheksas meeskonnaliige ehk kapten jäigi kadunuks.

OHUTEGURID

Tugev hoovus.

KAITSEMEETODID
Enne ja pärast muudatuste tegemist hinnake riski.
Kõik meeskonnaliikmed peavad kandma isiklikke ujuvusvahendeid.
Korraldage korrapäraselt ohutusõppusi.
Päästeteenistuste õigeaegne tegutsemine.

SAADUD KOGEMUSED


Veenduge, et laev on heas töökorras ja vastab nõuetele.



Tugeva hoovusega on kaadumine lihtne tekkima.



Kui laeva mootor seiskub, sõltub laev täielikult hoovusest!



Kaaluge alati hoolikalt kõiki kalapüügivahendite muudatustest tulenevaid võimalikke mõjusid, ärge ületage laeva
kandevõimet.



Hinnake püügioperatsiooni riske ning tehke kindlaks võimalikud ohud ja see, kuidas nendega toime tulla.



Kõik isikud oleksid pidanud kandma isiklikku ujuvusvahendit.



Hädaolukordades reageerimise õppusi tuleb korraldada regulaarselt.
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Isikliku ujuvusvahendi mittekandmine.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

Suurema võrgu kasutuselevõtt suurema saagi saamiseks toob endaga kaasa ka suuremad riskid.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

5. PUUDULIK UNEAEG | MADALALE SÕITMINE

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
KA KALAMEHED VAJAVAD PUHKUST!
Väsimus võib tappa. Isegi juhul, kui keegi ei hukku ega saa vigastada, võivad väsimusest tingitud
õnnetused või roolikambris magama jäämine osutuda väga kulukaks ja kaotsi võib minna palju
kalapüügiks ette nähtud aega. Mõni lisaunetund võib olla hea investeering.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Dilemma. 10-meetrise, nõudeid vältiva krevetitraaleri kapten oli kohtuasjas tunnistajaks ja pidi seetõttu päevasel ajal
kohtusse ilmuma. Krevetipüügihooaeg oli aga alanud ja ta tahtis olla õigel ajal merel, et head tulu teenida. Kapten töötas
laeva omanike alluvuses ja lisaks temale kuulus meeskonda veel kolm liiget. Kaks neist olid pärit välisriigist ja kolmas oli
kapteni väimees.
Ajaline surve. Selleks et mitte kedagi alt vedada, otsustas kapten minna päeval kohtusse ja öösel merele. Ta magas
umbes kaks tundi ööpäevas ja kuigi laeva omanikud olid sellest teadlikud, ei vähendanud nad tema töökoormust.
Vältimatu tulemus. Neli päeva hiljem jäi kapten pärast öist kalapüügiretke sadamasse tagasi suundudes roolikambris
magama. Kõik meeskonnaliikmed olid varitekil krevette töötlemas, autopiloot oli sisse lülitatud ja laev liikus mööda kiirlaevade kasutatavat laevateed sadama poole, kui riivas korrakohaselt tähistatud eraldiseisvat kaljunukki umbes poole miili
kaugusel sadamast.
Vigastatuid ei olnud, ent kulud olid suured. Õnneks jäi laev kaljunukile paigale. Laeva rängad kahjustused tähendasid aga ulatuslikke parandustöid ja mitmenädalast tööseisakut.

OHUTEGURID
Liigne töökoormus põhjustas üleväsimuse.
Kalapüügihooaeg ja laeva omanik avaldasid kaptenile liiga suurt survet.
Puudus vahihäiresüsteem.

KAITSEMEETODID
Enne iga kalapüügiretke tuleb kontrollida, kas kõik on saanud piisavalt puhata.
Kõik meeskonnaliikmed peavad kandma isiklikke ujuvusvahendeid.
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SAADUD KOGEMUSED


Väsimust ei tohi eirata. Väsimus süveneb ja seab ohtu kõik laeval olevad isikud.



Vahihäiresüsteem oleks võinud õnnetuse ära hoida, kuid see ei asenda piisavat puhkeaega.



Laeva omanikud olid kapteni ülemäärastest kohustustest teadlikud, kuid lasid tavapärasel tööl jätkuda ega vähendanud tema töökoormust. Tööle tulnuks võtta kapteniabi.



Ebapiisav puhkeaeg põhjustas suured paranduskulud ja kaotati kalapüügiaega. Lisaks oleks see võinud maksta ka
kellegi elu.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
MÄRGAKE TROSSILENKI!
Lõkspüüniste vettelaskmine on väga ohtlik.
Hoidke tekil siuglevast köiest eemale!

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Köide takerdumine. Kaks meeskonnaliiget olid just alustanud lõkspüünisejada vettelaskmist, kui ühel neist takerdus jalg
trossilenki. Köis tiris meest laeva külje poole ja ta hüüdis appi, misjärel pani kapten roolikambris kiiresti sisse tagasikäigu,
et köie koormust veidi leevendada. See võimaldas teisel meeskonnaliikmel üle parda kukkumise ohus olevast mehest
kinni haarata. Seejärel, samal ajal kui kapten manööverdas laeva köie koormuse vähendamiseks, sai teine meeskonnaliige
mehe jala köiest vabastada.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

6. TROSSILENKI TAKERDUMINE (LÕKSPÜÜNISTEGA PÜÜK) | JALAVIGASTUS

Vigastatud, kuid pääsenud. Mehe jalg sai rängalt vigastada ja arstiabi andmiseks tuli ta laevalt õhusõidukiga ära viia.
Kumbki tekil olnud meestest ei kandnud õnnetuse hetkel isiklikku ujuvusvahendit.

OHUTEGURID
Köis ja meeskonnaliikmed ei olnud eraldatud.
Keegi ei kandnud isiklikku ujuvusvahendit.

KAITSEMEETODID
Kaptenil peab kogu aeg olema hea ülevaade tekil toimuvast.
Tuleks teha riskihindamine tekil vajalike ohutustõkete kohta (oleks pidanud olema paigaldatud meeskonnaliikmeid ja köit
eraldav tõke).
Kõik meeskonnaliikmed peavad tekil töötades kandma isiklikke ujuvusvahendeid.



See kalamees jäi pärast püünistesse kinni jäämist õnneks ellu ja sai oma õppetunni edasi anda.



Kapteni ja meeskonnakaaslase kiire reageerimine päästsid tema elu.



Laeval tehtavate tööde planeerimisel tuleks tagada meeskonnaliikmete eraldatus ohuallikatest.



Taoliste hädaolukordade jaoks on vajalik tegevuskava.



Tekil töötades tuleb kanda päästevesti.
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SAADUD KOGEMUSED

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

7. MOOTOR, LAEVA SÜDA | VEEGA TÄITUMINE, KAADUMINE JA SURM

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
SÜNDMUSTEAHEL VÕI HOOPIS RIKETEAHEL?
Halbades ilmastikutingimustes on rikked üks kõige halvematest võimalikest vahejuhtumitest. Mootoririkked
võivad põhjustada veega täitumist, kaadumist ja isegi surma.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Kalapüügiretkelt halbades ilmastikuoludes naasmisel ütles laeva mootor rikke tõttu üles ja laeva kogu elektritoide kadus.
Kaadumine. Elektritoite puudumisel triivis laev lainetel, parras ees, kõikudes tugevalt ja täitudes suure koguse veega,
mida ei saanud välja pumbata. Kui veekogus ületas laeva stabiilsuspiiri, laev kaadus.
Uppumine. Neljast pardal olnud mehest suutis vaid ÜKS kaldale ujuda, ülejäänud kolm uppusid. Keegi meeskonnaliikmetest ei kandnud päästevesti ning kaks kolmest pardal olnud päästerõngast ei vabanenud ega jäänud vee peale.

OHUTEGURID
Mootori hoolduskava puudumine.
Puuduvad ankurdamisvõimalused.
Isikliku ujuvusvahendi mittekandmine.
Vastutuult pööramiseks tormiankru kasutamise võimaluse puudumine.

KAITSEMEETODID
Mootori hoolduskava olemasolu ja rakendamine.
Päästeparve ja muu päästevarustuse olemasolu pardal.
Kõik meeskonnaliikmed peavad kandma isiklikke ujuvusvahendeid.

SAADUD KOGEMUSED
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Mootoririkkest sai alguse palju rängem olukord, mis lõppes kolme isiku hukkumisega. Algse mootoririkkeni võis viia aga
juba puudulik mootorihooldus. Meelde tuleks jätta alljärgnevad õppetunnid.


Mootorit ja sellega seotud seadmeid tuleb korrapäraselt hooldada.



Kõik isikud peavad kandma päästevesti.



Laeval peab olema kasutusvalmis (tormi)ankur.



Umbreelingu tormiluugid peavad alati olema vabad ning kõik veekindlad uksed ja luugid suletud.



Laeva pardal peab olema avariipump ja meeskond peab oskama seda kasutada.



Laeval peab olema päästeparv ja muu päästevarustus.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
HOIDKE RIPPUVAD KOORMUSED KONTROLLI ALL
Kinnitamata rippuvad raskused võivad põhjustada raskeid õnnetusi ka selge ilmaga!

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

8. LÖÖK KÕIKUVALT KOTILT | PEAVIGASTUS

IV-1. Rippuv võrgukott (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Euroopa Liit)

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Kolmeliikmelise meeskonnaga 14-meetrine ahtritraaler oli püüdmas Norra homaari ligikaudu 30 km kaugusel rannikust.
Rahulikud tingimused. Juunikuu hilisel pärastlõunal rahulikes ilmastikutingimustes hiivas meeskond päeva viimast saaki
pardale. Kapten oli roolikambris, kust ta juhtis rippuvat võrgupooli, ja kaks meeskonnaliiget olid tekil traalnoodaga töötamas. Kuna oli selge, et saaki on vähe (ligikaudu 150 kg), tõmmati traalnoot lihtsalt võrgupoolile ja kalakott (noodapära)
jäeti poolilt teki kohale rippuma. Kui kott oli pooli ja teki vahel rippumas, läks üks meeskonnaliige noodapära sõlme vabastama, et saak kotist tekile tühjendada.
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Ootamatu juhtum. Meri oli vaikne ja lainetus puudus, kuid mööduva traaleri vöörilaine põhjustas laeva ootamatult järsu
liikumise ning kalakott kõikus vastu meeskonnaliiget ja tõukas teda. Mees lõi oma pea rängalt vastu umbreelingut ära ja
kaotas teadvuse. Hiljem diagnoositi tal raske koljutrauma.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST
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OHUTEGURID

KAITSEMEETODID

Lähedalt mööduva traaleri tekitatud ootamatu
laine.

Tekil töötavate meeskonnaliikmete hoiatamine mööduvate
laevade eest.
Isikukaitsevahendite ja isikliku ujuvusvahendi kandmine.

SAADUD KOGEMUSED


Enne liikuma asumist kinnitage kõik raskused, mis võivad laeva liikumise mõjul nihkuda.



Paigaldage sobivad vahendid, mis piiraksid kalakottide kõikumist.



Näiteks teleskoopkonksuga süsteemi abil saab noodapära avada ohutust kaugusest.



Kehvade ilmastikuolude korral langetage kott enne selle avamist tekile.



Traaleri tekil töötades kandke alati kaitsekiivrit, mis kaitseb Teie pead juhul, kui peaksite kukkuma või milleltki löögi
saama.



Heade ilmastikutingimuste puhul peab roolimees meeskonda mööduvate laevade tekitatava võimaliku liikumise eest
hoiatama.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
HÄDASEISKAMISSEADISED JA LOKAALSED JUHTSEADMED
Kui operaator ei näe selgelt võrgupooli lähedal töötavaid meeskonnaliikmeid, tuleb kaasatud isikutele
hõlpsalt juurdepääsetavasse kohta paigaldada lokaalne juhtseade või avariiseiskamisseade.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Varitekiga 14-meetrine ahtritraaler viieliikmelise meeskonnaga oli olnud kala püüdmas kaks päeva, kui kell 6.00, just enne
päikesetõusu, juhtus õnnetus.
Noor meeskonnaliige. Kapten juhtis komandosillalt võrgupooli, hiivates traalnoota pardale. Neli meeskonnaliiget olid
tekil, kaks kummalgi pool võrgupooli, et traalnoota poolile juhtida. Vaid kahekuulise töökogemusega noor meeskonnaliige
oli koos teise meeskonnaliikmega vasakpardal. Arvesse ei võetud seda, et tegemist on küllaltki keerulise ja ohtliku üles
andega, ning noore meeskonnaliikme kogenematusele tähelepanu ei pööratud.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

9. VÕRGUPOOLI TAKERDUMINE | KÄEVIGASTUS

Võrku kinni jäämine. Traalnooda alumine ja kinnitustross olid poolile jõudmas, kui noor meeskonnaliige takerdus võrku
lükates kättpidi koormuse all pingul olevasse võrku, mis hakkas teda pooli poole tõmbama.
Teadmatus. Kapten ei kuulnud ümbritseva müra tõttu appihüüdeid ja teki halva nähtavuse tõttu ei peatanud ta kohe
pooli tööd. Selle tagajärg oli noore meeskonnaliikme murdunud käsi.

OHUTEGURID

KAITSEMEETODID

Halb nähtavus juhtpositsioonilt.

Lokaalse avariiseiskamisseadme paigaldamine.

Ümbritsev müra.

Asjakohase koolituse korraldamine ja ohtude eest hoiatamine.
Vähese kogemusega meeskonnaliikmete jälgimine ja abistamine.
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Roolikambri ja tekil olevate meeskonnaliikmete vahel toimiva kommunikatsioonisüsteemi loomine.
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SAADUD KOGEMUSED
Laev


Kui võrgupooli juhitakse roolikambrist, peab sealt olema tagatud varustusega töötavate meeskonnaliikmete hea
nähtavus.



Roolikambri ja teki vahel peab olema toimiv kommunikatsioonisüsteem.



Kui nähtavus roolikambrist on halb, peab võrgupooli lähedusse operaatori jaoks nähtavasse kohta olema paigaldatud
topeltjuhtseade.

Meeskond


Võrkudega tegelevad meeskonnaliikmed ei tohiks seda teha võrgupoolile liiga lähedal olles; kui see on vajalik, määrake
sellise töö tegemine kogenud meeskonnaliikmele.



Võrguga tegeleva töötaja haardeulatusse tuleb paigaldada avariiseiskamisseade.



Poolide kandevõime peab olema sobiv nendel kasutatavate võrkude jaoks.



Laeva seadmestamise etapis tuleb arvesse võtta müra ja valgustusega seotud aspekte.



Teavitage meeskonnaliikmeid veenvalt sellest, et ohutuse vaatepunktist ei ole ükski kalapüügivarustusega tehtav töö
vähetähtis.

ÄRGE UNUSTAGE KÜTUST | MADALALE SÕITMINE

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
ENNE SADAMAST VÄLJUMIST VEENDUGE, ET KÜTUST ON PIISAVALT!
Kontrollige kütusetaset ja veenduge, et see on Teie kavandatava sõidu jaoks piisav, jättes alles ka
küllaldase varu puhuks, kui juhtub midagi ootamatut ja teekonda tuleb pikendada. Veenduge selles, et
mootoris ei saaks just ebasobival hetkel kütus otsa.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Kaks kogenud sukeldujat püüdsid 9-meetrisel laeval kõhtjalgseid ja tegelesid meritigude käsitsipüügiga, kasutades sukeldudes laevalt saadavat hapnikku. Sellise püügiga kaasnev elustiil oli kurnav, kuid hooaeg oli tulus ja eelmisel päeval olid
nad sadamasse viinud 300 kg saaki. Järgmisel päeval lahkusid nad sadamast kell 7 hommikul, et jõuda ligikaudu kolme
tunniga püügialale.
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Kütust piisas paagis üheks päevaks ja tekil oli ka varupaak, mis ei olnud mootoriga ühendatud. Mehed jätsid laeva ankrusse ja hakkasid tegema ettevalmistusi sukeldumiseks.
Korraga sukeldus vaid üks neist ning teine hoolitses hapnikuvarustuse eest. Tollel päeval oli oodata tugevat tuult, kuid
pärast mõnetunnist püüki otsustasid mõlemad jätkata püüki neeme lähedal kaljusemal alal.
Suurem kütusekulu. Uuele alale sõiduks kulus kolm tundi ja mehed sukeldusid vaheldumisi. Kell 17.35 muutus ilm
pilviseks ja nende asukoht oli tuulele avatud. Laeval olev mees andis hapnikuvoolikuga vee all olevale paarilisele pinnaletulekuks märku. Samal ajal seiskus mootor, sest kütus oli otsa lõppenud ning tühja paagi tõttu pääses õhk kütusetorusse.
Pardal olev mees täitis paagi varukütusega, kuid süsteemi pääsenud õhu tõttu mootor ei käivitunud.
Lohisev ankur. Sukelduja naasis pinnale ja tuli tagasi laevale, mis triivis nüüd kaldal olevate kaljude suunas. Mehed
püüdsid ankrut lühendada, kuid hoovus tugevnes, põhjustades ankru lohisemise ja laeva põrkumise kaljudega. VHF-raadioside abil suudeti edastada hädakutsung, enne kui tuli vette hüpata, et hakata kaldale ujuma. Mõlemad mehed pääsesid
vigastusteta.

OHUTEGURID
Kavandatud kalapüügiretke muutmine kütusehulka korralikult arvesse võtmata.

KAITSEMEETODID
Kütusenäidiku paigaldamine.



Kontrollige kütusehulka ja veenduge, et mootori jaoks on piisav kütuse tase alati tagatud.
(Paljud hädaabikutsungid tulevad laevadelt, millel kütus on otsa lõppenud või saastunud.)



Kontrollige ja puhastage kütusefiltreid korrapäraselt.
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SAADUD KOGEMUSED
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11.

TRAGI TÜHJENDAMINE, LIIGA KAUGELT HAARAMINE! | KUKKUMINE ÜLE PARDA

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
PÜSIGE KINDLALT TEKIL
Umbreelingud ja piirded kaitsevad üle parda kukkumise eest vaid siis, kui kõiki tegevusi saab teha nii, et
seisate mõlema jalaga kindlalt tekil.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Kiire kalapüük. Kolmeliikmelise meeskonnaga 13-meetrine traaler püüdis St Brieuc’ lahes kammkarpe. Kohaliku kalavarude haldamise ameti eeskirjade kohaselt on kalapüük igal päeval lubatud vaid väga lühikest aega – üksnes 45 minutit –
ja see tähendab, et traalimist / tühjendamist / püüniste vettelaskmist tehakse väga kiiresti.
Tragi paigutamine reelingule. Detsembri hilishommikul kasutati laeval kaht Brittoni tragi. Need tragid koosnevad
metallraamist, mis kannab mööda merepõhja liikuvaid nn hambaid, millele järgneb kammkarpe sisaldav kott. Pärast
pinnale hiivamist liigutati tragi laeva küljele ja paigutati koos nn hammastega umbreelingule, jättes kammkarpe sisaldava
koti umbreelingu välisküljele.
Liiga kaugelt haaramine. Püünise tühjendamiseks ronis meeskonnaliige tavaliselt tragile, et kinnitada tõstetross koti
alla, misjärel see tõsteti üles nii, et saaks kukkus kotist tekile. Selle tegevuse ajal ei olnud meeskonnaliige millegi külge
kinnitatud ning tema mõlemad jalad olid kindla toetuspinnata. Tollel hommikul põhjustas laeva ootamatu liikumine mehe
kukkumise üle parda.
Vigastatuteta õnnelik õnnetus. Õnneks oli tragiga töötamise ajal mootori sidur lahutatud ning meeskonnaliige kandis
isiklikku ujuvusvahendit. Seetõttu sai teine meeskonnaliige mehe kiirelt tagasi pardale tõmmata ja vahejuhtumil traagilisi
tagajärgi ei olnud.

OHUTEGURID
Puuduv ohutu meetod saagikottide tühjendamiseks.

KAITSEMEETODID
Sobivate vahendite kasutamine saagikottide tõstmiseks, et neid tühjendada.
Isikliku ujuvusvahendi kandmine.
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SAADUD KOGEMUSED


Kui laeva ja selle tõsteseadmete tõttu on võimalik, tuleks kasutada tühjendamiseks alt avanevad tragisid.



Kui kasutada saab üksnes pealt avanevaid tragisid, tuleb saagikoti alt tragi ülemise osa juurdepääsetava kohani kinnitada tõsteköis, et tõstetrossi saaks ohutult kinnitada.



Alati tuleb kanda sobivat päästevesti ning laeval peab olema kehtestatud tegevusplaan juhuks, kui keegi peaks üle
parda kukkuma.



Kalavarude haldamise ameti nõuetest tuleneva ajalise surve tõttu liigset kiirustamist tuleks vältida.

STABIILSUSKONTROLL | VEEGA TÄITUMINE, KAADUMINE JA SURM

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
KAS PÄRAST MUUDATUSI ON ALUS STABIILNE?
Tekile täiendavate raskuste, näiteks kraana, suurema vintsi või võrgupooli lisamine vähendab Teie laeva
stabiilsust. Samuti vähendab püügivahendite hoidmine tekil – eriti juhul, kui need on asetatud virnadesse –
laeva vastupanu kaadumisele. Mõelge alati oma laeva stabiilsusele ja ärge laske üleliigsel koormusel
tekile kuhjuda.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
Lõkspüünistega töötamine väikesel laeval. Nii lõkspüüniste kui ka tragidega püüdmiseks seadmestatud 8,29-meetrise GRP-aluse kolmeliikmeline meeskond töötas Iirimaa lõunaranniku lähedal parasjagu lõkspüünistega. Ilmastikuolud olid
üsna head, näitajaga 45 ning kerge kuni keskmise lainetusega. Ligikaudu kell 15.00, pärast kolme lõkspüünisejada pardale
hiivamist valmistus laeva meeskond püüniste vettelaskmiseks uuel alal.
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Kreeni vajumine. Lisaks vasakpardale virnastatud kolmele püünisejadale oli parempardale kahe- või kolmekaupa
üksteise otsa paigutatud ligi üheksa kasti krabisid. Üks meeskonnaliige hüüdis hoiatuseks, et laev vajub kreeni, ning kapten
seiskas mootori ja väljus roolikambrist. Laev vajus vasakule kreeni ning meeskonnaliikmed haarasid mõned püünised ja
viskasid need parempardale, et laeva tasakaalustada. Nad olid jõudnud liigutada vaid nelja püünist, kui meeskonnaliige
hüüdis, et laev hakkab uppuma ja käskis selle hüljata, haarates ise roolikambrist kaks ujuvusvahendit – ühe endale ja ühe
kaptenile. Kolmas meeskonnaliige juba kandis isiklikku ujuvusvahendit.
Ümberminek. Isiklikku ujuvusvahendit kandnud meeskonnaliige hoidis laeva ümberminekul parempardal kinni püüniste
hiivamise seadmest ja suutis vette kukkumata laeva kerele ronida. Ta meenutas, et nägi laeva kaadumisel kaptenit ja teist
meeskonnaliiget roolikambri läheduses ning et mõlemal olid ujuvusvahendid käes. Meeskonnaliige tõusis pinnale ja teine
liige aitas tal ümberläinud laeva kerele ronida, kuid kaptenit ei näinud enam keegi.
Neli tundi laevakerel. Kaks meeskonnaliiget ootasid laeva kerel ligikaudu neli tundi, samas kui laev oli vaikselt uppumas, ahter ees. Umbes kell 19.00 ei saanud nad enam kerel püsida ja pidid vette minema. Mõlemal oli seljas isiklik
ujuvusvahend ning nad sidusid teineteise vahele köie ja kasutasid võrkude ujukeid, et ujuvust suurendada. Laeval olnud
päästeparv õigel ajal ei rakendunud.
Otsingu- ja päästetegevus. Kell 17.54 teavitas kohalik päästepaadijaam merepääste koordineerimiskeskust sellest, et
laev ei saabunud õigel ajal tagasi, ning otsinguks saadeti välja helikopter ja kell 18.08 edastati PAN-signaal. PAN-signaal
asendati kell 18.41 MAYDAY-kutsungiga ning piirkonnas, kus laeva viimati oli nähtud, alustati täieulatuslikku otsingu- ja
päästeoperatsiooni.
Leitud tänu kalapüügialusele. Kell 21.34 märgati kaht vees olevat meest mööduvalt kalapüügialuselt ning nad võeti
pardale. Seejärel anti nad üle päästelaevale ja sealt viidi nad kiirabiga haiglasse. Kahjuks ei jäänud üks meestest ellu, sest
ta oli leidmise ajaks juba väga raskes seisundis.
Kogu öö. Kapteni otsimine jätkus kogu öö, kuid teda ei leitud. Laeva vrakk leiti õlilaigu ja laevatükkide veepinnale ilmumise järgi.
Kohaliku sukelduja hukkumine. Kaks päeva hiljem hukkus kapteni otsingu käigus sukeldumisõnnetuses traagiliselt
väga kogenud sukelduja.
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Laeva päästmine. Päästeoperatsiooni käigus toodi laev juhtumi uurimiseks pinnale.

OHUTEGURID
IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

Laeva stabiilsust mõjutavad ja ilma asjakohaste asutuste loata tehtavad muudatused.
Püüniste liigne hulk.
EPIRB-i ja päästeparve hüdrostaatilise päästiku puudumine.
Lekkehäiresüsteemi ühendamata jätmine.

KAITSEMEETODID
Laeva stabiilsuse hindamine muudatuste tegemise korral.
Päästevarustuse hõlpsa vabastamise võimaluse tagamine.
Isikliku ujuvusvahendi kandmine.
Lekkehäiresüsteemi toimimise tagamine.

SAADUD KOGEMUSED
Laev
Uurimise järeldused olid alljärgnevad.
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Kaadumise põhjustas mitme alljärgneva teguri kombinatsioon.
yy

Laeva ülekoormamine raskete vintsi-, võrgu- ja tragiseadmetega, suure hulga püünistega ja saagiga.

yy

Laeva stabiilsusprofiil oli õnnetuse toimumise ajal mitterahuldav.

yy

Meeskond ei märganud tegevusest tingitud lekete tõttu vee kogunemist masinaruumi, sest lekkehäiresüsteem oli
välja lülitatud.



Laeval oli tehtud muudatusi pärast Iirimaal kehtestatud tegevusjuhistele vastamist käsitleva kontrolli tegemist.
Nimetatud muudatustest ei teavitatud aga kontrollivat asutust, mistõttu tekkis ka kehvast stabiilsusest tingitud ohtlik
olukord.



Järsu kaadumise tõttu ei olnud piisavalt aega raadioside kasutamiseks, päästeparve vettelaskmiseks ega avariiraadiopoi rakendamiseks.



Kui rakendada oleks saanud avariiraadiopoi ja päästeparve, oleks saanud päästa rohkem elusid.



Kõik meeskonnaliikmed peavad tekil töötades kandma päästevahendeid.

ELEKTRISÜSTEEM | TULEKAHJU MASINARUUMIS

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
TULEKAHJU VÄLTIMINE – KAS TEETE SEDA ÕIGESTI?
Kas elektriseadmed ja juhtmed on töökorras? Kas on paigaldatud suitsu- ja tulekahjuandurid? Kas Teil on
tulekahjule reageerimiseks vajalikud vahendid ja oskused?

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
11,6-meetrine kalakorve vedav puitalus (mõrralaev) oli püüniseid uuele alale viimas ja valmistus pärast 370 korvi pardale
hiivamist peale võtma viimast 90 korvist koosnevat jada, kui masinaruumis avastati tulekahju.
Häiresüsteemi puudumine. Laevale ei olnud paigaldatud tulekahju- ega suitsuandureid ning tulekahju avastati alles
siis, kui suits imbus masinaruumist muudesse ruumidesse. Kapten avas roolikambris masinaruumi luugi, misjärel talle
paiskus vastu paks kibe suits, mis täitis roolikambri hetkega.
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Lahtine eluruumide luuk. Kapten sulges kohe masinaruumi luugi ja kaks meeskonnaliiget evakueerusid eluruumidest
roolikambri kaudu, kuid jätsid luugi avatuks, mistõttu roolikambri suitsuga täitumine jätkus. See takistas kaptenil aga
VHF-raadio ja signaalrakettide juurde pääsemist.
Laeva mahajätmine. Kapten ei teadnud tulekahju täpset ulatust, kuid otsustas, et see on väljunud tema kontrolli alt. Ta
oli mures tulekahju kohal tekil seisvate gaasimahutite pärast, ent ei saanud neid eemaldada, sest roolikambri ümber oli
paigutatud suur virn korve. Päästeparv asus roolikambri peal ja meeskonnaliikmed pidid selle alla tõstmiseks ronima korvidele. Õnneks olid ilmastikutingimused merel rahulikud ja päästeparv saadi kätte kukkumisteta. Päästevestid olid eluruumides ja suitsu tõttu ei olnud võimalik nende juurde pääseda.
Rannavalvega kontakteerumine. Kapten üritas taas roolikambrisse siseneda, et raadiosidet kasutada, kuid suitsu
tõttu oli see võimatu. Õnneks sai ta kasutada oma mobiiltelefoni, et rannavalvega ühendust võtta ning teatada, et tema ja
kaks meeskonnaliiget peavad päästeparve kasutama.
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Päästetud tänu kalalaevale. Rannavalve andis juhtunust teada piirkonnas asuvatele laevadele ja lähedal olev
kalalaev sai kolm meest kiiresti pardale võtta. Põlev laev pukseeriti sadamasse, kus kohalik tuletõrjemeeskond selle
kustutas.

OHUTEGURID
IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

Elektrisüsteem oli halvasti hooldatud.
Puudusid tulekahju- või suitsuandurid.
Luugid jäeti lahti.
Juurdepääs päästeparvele oli takistatud.
Sprinklersüsteem ei toiminud.
Meeskond ei teadnud, kus asub tuletõrjevarustus.

KAITSEMEETODID
Veenduge, et meeskonnaliikmed teavad, mida hädaolukorras teha, ning korraldage õppusi.
Rakendage korrakohast hoolduskava.
Kandke isiklikku ujuvusvahendit.
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SAADUD KOGEMUSED


Uurimisel selgus, et tulekahju põhjustasid tõenäoliselt vigased elektriseadmed ning et ülekoormusest süttisid juhtmed
masinaruumi ja eluruume eraldaval puitvaheseinal.



Laeva elektrisüsteemid olid mitterahuldavas seisukorras.



Kui masinaruumi ja eluruumidesse olnuks paigaldatud tulekahju-/suitsuandur, oleks tulekahju tõenäoliselt avastatud
varem ning selle kustutamiseks oleks olnud piisavalt aega.



Eluruumide luugi lahtijätmine võimaldas suitsul roolikambrisse edasi levida ja see takistas juurdepääsu
raadiosideseadmetele.



Rannavalvega ühenduse saamiseks mobiiltelefoni kasutamise võimalusele ei saa lootma jääda, sest tihtipeale ei ole
selleks piisavat levi.



Masinaruumi oli paigaldatud sprinklersüsteem, kuid kapten ja meeskonnaliikmed ei olnud selle tööpõhimõtetega
tuttavad.



Sprinklersüsteem sai vett pumbast, millel oli klapp kas teki pesemise või sprinklersüsteemi valimiseks. Klapi käepidet
hoiti aga eluruumides ja klapp oli jäänud teki pesemise süsteemi jaoks kasutatavasse asendisse.



Laevale paigutatud püüniste hulk takistas juurdepääsu sprinklersüsteemi klapile ja gaasimahutitele ning muutis keerukaks ka päästeparve vettelaskmise.



Laeval olevate ja üksteise otsa virnastatud püüniste hulk ohustas märkimisväärselt laeva stabiilsust.



Päästeveste tuleks hoida kohas, kus neile pääseb hädaolukorras hõlpsalt juurde.



Tekil töötades tuleb kanda isiklikku ujuvusvahendit.



Kapten ja meeskonnaliikmed olid alusel uued töötajad ega olnud teadlikud laeval olevast varustusest. Koos pidanuks
nad arutlema võimalike hädaolukordade üle ja veenduma, et kõik teaksid täpselt, millised vahendid laeval on ja kus
need asuvad.



Korraldada tulnuks õppuseid, et tagada kõikide vahendite töökorras olek ja kõikide isikute teadlikkus kehtestatud
tegevuskorrast.



Ellu oleks tulnud viia ka riskihindamine.

E
VÄLTIGE VALUSAID ÕPPETUND
KEEGI APPI EI TULE, KÕIK ON TEIE ENDI KÄTES!
OLGE VALMIS JA TEHKE KÕIK ÕIGESTI!
Üksinda töötamist ei loeta kunagi ohutuks tegevuseks, ent kui peate seda tõesti tegema, olge kõigeks
valmis ja varustage laev ohutuse tagamiseks vajalike vahenditega.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

PÜÜATE KALA ÜKSINDA? – OLGE ETTEVAATLIK
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14.1. VINTSI ALLA LÕKSUJÄÄMINE | KEHAVIGASTUSED

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
9,98-meetrine puitlaev oli parajasti krevette püüdmas, kui alusel üksi töötav kogenud kapten takerdus vintsi.
Paigutus. Laeva vööriosas asus roolikamber, mille ahtripoolel oli vints ja selle kohale paigaldatud võrgupool; juhtseadmed
asusid vintsi esiküljel. Vints töötas väikese diiselmootori jõul.
Teise saagi pardalehiivamine. Esimesena hiivatud saagi sorteerimine oli veel pooleli, kui kapten asus pardale hiivama
teist saaki ja olles vintsi tööle pannud, läks tagasi ahtripoolele saaki kastidesse panema.
Ta komistas aga kalakasti taha ja kukkus vasakule vaierile, tema õlijaki käis takerdus vaieri seekli külge ja see tõmmati
vintsi. Kogu käis jäi vintsi vahele kinni. kapten jäi lõksu vintsi alla tekile, kuid õnneks seiskas vintsi koormus väikese mootori,
jättes aga kapteni valudes vintsi alla kinni.
Mees oli sedaviisi lõksus üheksa tundi. Päike hakkas loojuma ja kapten mõistis, et laev võib triivida kaljudele. Abi ei olnud
kusagilt oodata ja nii võttis ta kokku viimase jõu, et end lõksust vabastada ja suutis viimaks õlijaki käise katki rebida,
vabastades esmalt oma pea ning siis ülejäänud keha. Ta oli saanud õla-, näo- ja rinnakorvivigastusi, kuid suutis minna
roolikambrisse ning abi kutsuda.
Appi saadeti päästepaat koos arstiga ja kapten viidi haiglasse. Mees taastus täielikult.

JUHTUM JA TAGAJÄRJED
6,24-meetrist lõkspüüniselaeva juhtis üksinda selle kalapüügiviisiga 17 aastat tegelnud kapten. Laev oli parasjagu Šotimaa idaranniku lähedal ning kasutas püüdmiseks 20 lõkspüünise pikkuseid jadasid. Laev oli tavapärasele kalapüügiretkele
minemiseks sadamast lahkunud kell 7.30, kapten oli oma abikaasaga VHF-raadioside abil kell 9.30 rääkinud ning see jäigi
viimaseks kontaktiks laevaga.
Murelik abikaasa. Kui kalamees ei olnud hiliseks pärastlõunaks naasnud, võttis tema abikaasa ühendust teise kalamehega, et küsida, kas too teab olukorrast midagi. Pärast püüdu VHF-raadioside ja mobiiltelefoni abil laevaga kontakteeruda
anti olukorrast teada rannavalvele.
Valguse märkamine. Üks kalur andis teada, et oli idasuunas märganud valgust, mida ta kavatses uurima minna, ning
samasse suunda saadeti ka päästepaat. Leitigi kadunud laev, kuid pardal ei olnud kedagi.
Mõrdadega ankurdatud. Vasakul sandekil roolikambrist vööri pool oli takerdunud mõrd, mille köis oli vees. Kalamees
tõmbas köie enda laevale ja tõmbas pardale vees olnud 17 mõrda. Kapten ei olnud aga köiega seotud.
Otsingu jätkumine. Laev viidi tagasi sadamasse, kaptenit otsiti kuni kella 23.00-ni ning otsimist jätkati ka järgmisel
päeval kuni kella 16.00-ni.
Kaptenit ei leitudki. Tavapäraselt ei kandnud kapten päästevesti ega muid päästevahendeid.

IV MOODUL. • JUHTUMID TEGELIKUST ELUST

14.2. KAPTENI KADUMINE

SAADUD KOGEMUSED


Mõlema juhtumi puhul tulevad esile laeval üksi töötamise suurimad ohud: keegi ei saa appi tulla, sest ei tea, et vajate
abi. Peate kõigega üksi hakkama saama.



Vintsi vahele jäänud kaptenil läks õnneks, et ta jäi ellu ja sai oma õppetunni edasi anda.



Vintsi käimapaneku ja seejärel saagi sorteerimise jätkamise eesmärk oli aega säästa, kuid see tähendas, et ta oli asukohas, kus ei saanud juhtseadmetele kiirelt juurde pääseda.



Tekil oli hulgaliselt saagi sorteerimise kaste ja see põhjustas ka kukkumise.



Teise juhtumi puhul ei ole täpselt teada, mis juhtus, kuid kahtlustatakse, et kapten kukkus üle parda mõrdade vette
laskmise ajal.
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EELISTAGE KALA PÜÜDA ALATI KELLEGAGI KOOS, ENT KUI OTSUSTATE SEDA
TEHA ÜKSI, VEENDUGE KÕIKIDE OHUTUSNÕUETE TÄITMISES.

V moodul • Riskihindamine
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1. SISSEJUHATUS

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

RISKIHINDAMINE
Miks see on vajalik?

Selleks, et muuta tööga seotud olukorrad turvaliseks, on vajalik mõelda võimalikele
ohtudele ning püüda neid ära hoida või nende eest piisav kaitse tagada. Selle tegevuse
nimi on riskihindamine ning igaüks meist tegeleb otsuste langetamisel ja erinevate
tegurite kaalumisel sellega kogu aeg. Formaalne kirjalik riskihindamine on nõutav
tulenevalt Euroopa raamdirektiivist ning eri riikides on õigusaktides sätestatud riski
hindamise nõue kõikide ametikohtade, sealhulgas kaluriameti jaoks.

Kes vastutab
riskihindamise eest?

Töises olukorras, kus on olemas töövõtjad ja tööandjad, vastutab tööpaiga ohutuse eest
ning selle tagamiseks riskihindamise eest tööandja.

Kes vastutab
ohutushindamise eest Teie
kalapüügialusel?

Kalapüügisektoris on töökohaks laev ja tööandjaks tihtipeale kapten. Kapten ei pruugi
olla laeva omanik, mispuhul vastutab riskihindamise eest omanik. Kapten kui laevatöö
juhtimise eest vastutav isik on kõige sobivam isik riskihindamise teostamiseks, kuid
üldine vastutus lasub üldiste laevaga seotud otsuste tegijana omanikul.

Kas kasumiosa eest töötav
kalur on töövõtja?

Tihtipeale töötavad kalurid laeval kasumiosa eest. ELi liikmesriikide riigisiseste õigus
aktide alusel võib neid tervise ja ohutuse tagamise eesmärgil klassifitseerida kui töövõtjaid. Olenemata nende klassifitseerimisest siseriiklike õigusaktide alusel on hea tava
selliseid kalureid nende tervise ja ohutuse tagamiseks lugeda töövõtjateks, mistõttu
on nende puhul kohaldatavad kõik ennetavad ja kaitsemeetmed, mille on kehtestanud
laeva huve kaitsev isik/organisatsioon. Nimetatud isik/organisatsioon peab tagama, et
tehakse riskihindamine.

Üksinda töötav kalur
(füüsilisest isikust
ettevõtja)

Kui laev kuulub Teile ja Te töötate üksi, ei ole riskihindamist vaja teha. Kui aga juhite
laeva, mis kuulub teisele isikule, vastutab see isik Teie tööpaiga eest ning sellisel juhul
tuleb riskihindamine teha.
Kui aga on tegu Teie laevaga ja ainult Teie töötate sellel, on riskihindamine kohustuslik
Teie enda ning laeva hooldusesse kaasatud või ka lihtsalt seda ületava isiku turvalisuse
tagamiseks.

L ehekülg 1 2 0

Kui töötate üksi, on oluline, et kaaluksite ohutusvahendite kasutuselevõttu
(vt I moodul, punkt 18).

2. PÕHIMÕISTED

Riskihindamine võib olenevalt olukorrast olla keerukas või lihtne ja tõhus. Kalapüük on ohtlik tegevus, sest
tööpaik asub merel, kuid riskihindamine on vaatamata sellele lihtne ning mõistetav. Lihtsa riskihindamise
puhul kasutatakse mitmesuguseid allpool selgitatavaid mõisteid.

OHT
KÕIK, MIS VÕIB PÕHJUSTADA KAHJU

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

RISKIHINDAMISE PÕHIMÕTTED

Ohuks võib lugeda peaaegu kõike, kuid mõistliku käsitluse alusel saate otsustada, millised on reaalsed
ohud ning millised ekstreemsed võimalused.

See võib hõlmata alljärgnevat.


Takistus, mis võib põhjustada isiku kukkumise.



Libe ala tekil.



Käsipuu puudumine.



Luukide lahtiunustamine.



Vintsioperaatori puudulik ülevaade püügivahenditega tegelevatest meeskonnaliikmetest.



Üle parda kukkumise oht.



Saagi käitlemine.



Masinaruumi halb valgustus.



Laeva juhtides magama jäämine.



Kõrge müratase.



Kogenematu meeskonnaliige.



Tekil oleva varustuse suur hulk.

RISK
KAHJU TEKKIMISE TÕENÄOSUSE JA KAHJU RASKUSASTME KOMBINATSIOON
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Sündmus, millel on väga rängad tagajärjed ja mille tõttu saab keegi vigastada või surma, isegi kui see on ebatõenäoline, on suurem risk kui sündmus, mis on tõenäoline, ent ei põhjusta erilist kahju. Peate teadlik olema olulistest riskidest.

TAGAJÄRG
MILLIST KAHJU OHT VÕIB PÕHJUSTADA JA KES VÕIB VIGA SAADA?
V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

Tagajärjed võivad olla erinevad; libisemine/komistamine/kukkumine võib põhjustada vaid marrastuse, kuid isegi surma.
Peate kaaluma seda, mis on mõistlikkuse piires tõenäoline; vintsi lähedal komistamise tagajärjel võib meeskonnaliige vintsi
takerduda.
Väikesel kalapüügialusel on tõenäoline, et ohus on kogu meeskond, kuid tõenäoline võib olla ka vaid ühe
isiku, näiteks tehniku, ohtu sattumine.
Tekil olev oht võib varitseda aga kõiki sinna sattuvaid isikuid, sealhulgas ka muude laevade
meeskonnaliikmeid.

OHUTUSMEETMED
KUIDAS VÄHENDADA OHTU NII PALJU KUI VÕIMALIK?
Millised ohu vältimise meetmed on kasutusel? Nende hulka võivad kuuluda alljärgnevad meetmed:


käsipuud;



piirded;



kaitsevahendid;



juhised;



koolitus;



erinevad töömeetodid;



täiustatud varustus;



professionaalne stabiilsuskontroll



jne.

EDASINE TEGEVUS
ÜLEJÄÄNUD RISKIDE MAANDAMISEKS VÕETAVAD MEETMED
Olles varitsevaid ohte ja nende vähendamiseks või nende eest kaitse tagamiseks rakendatavaid (turva)meetmeid arvesse võtnud, peate kaaluma, kas risk siiski püsib ning kas on õigustatud täiendavate meetmete rakendamine.

RISKIHINDAMISE EESMÄRK
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Riskihindamise eesmärk on tagada töökeskkonna ohutus kõikide kaasatud isikute jaoks.



Liikuge ringi ja koostage nimekiri kõikidest laeval varitsevatest ohtudest.



Lugege juhendi moodulites esitatud ohtude kirjeldusi.



Kaasake ka meeskond ohtude tuvastamisse.

Arvesse tuleb võtta kõikide turvalisuse
tagamise vajadust
2. ETAPP



Võtke arvesse kõiki võimalikke sündmusi.



Võtke arvesse ka noori ja kogemusteta meeskonnaliikmeid.

Kas keegi on jäetud võimaliku ohu
küsimuses teadmatusse?
3. ETAPP

Vältige riske. Hinnake kõiki vältimatuid riske.



Võtke kasutusele hea tava ja täitke üldtunnustatud tegevusstandardeid (nt riigisisesed nõuded).
Hinnake riski: kas olemasolevad
kontrollimeetmed sobivad?



Pange koostatud riskihindamisanalüüs kirja ja teavitage sellest kõiki meeskonnaliikmeid.



Kasutage lihtsat vormi ning järgige juhendis esitatud ülesehitust.

Võtke arvesse olulisi, mitte vähetähtsaid
riske
5. ETAPP

Tuvastage võimalikud tagajärjed: kes ja
kuidas või viga saada?



Kas kasutusel olevad ohutusmeetmed on
piisavad ja mõistlikud?
4. ETAPP

Märgake laeval varitsevaid ohte

Talletage tuvastatu kirjalikult!



Riskihindamine tuleks uuesti läbi vaadata vähemalt kord aastas.



Sagedamini tuleks seda teha järgmistel juhtudel: alusel on tehtud muudatusi, kasutusele on võetud
uus kalapüügimeetod või meeskonnaliikmed on vahetunud.



Erijuhtudel tehke eraldi riskihindamine (nt noorte inimeste, erivajadustega inimeste ja rasedate puhul).

Mida varem oma riskihindamise tulemused
uuesti üle vaatate, seda parem!

Vaadake oma riskihindamine uuesti läbi ja
vajaduse korral tehke muudatusi
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1. ETAPP

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

3. VIIS ETAPPI LAEVA RISKIDE HINDAMISEL

4. LAEVA OHUTUSE TAGAMISEKS RAKENDATAVAD OHUTUSPÕHIMÕTTED

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

OHUTUSPÕHIMÕTTED
Sidusate ohutuseeskirjade koostamine pole üksnes ELi õigusaktidest tulenev nõue, vaid on oluline ennetav ohutusmeede.
Allpool on esitatud eeskirjade näide; oluline on koostada samalaadne dokument, millega tõendataks laeval ohutusele
tähelepanu pööramist ning määrataks kindlaks eeskirjade järgimise ja selle toetamise eest vastutav isik.

OHUTUSPÕHIMÕTETE NÄIDE
Tervishoiu- ja ohutuseeskirjad
Käesolev dokument sisaldab laeval kohaldatavaid tervishoiu- ja ohutuseeskirju.
Meie üldeeskirjade kohaselt


tagatakse tööst tulenevate tervise- ja ohutusriskide asjakohane kontroll;



konsulteeritakse töötajatega/meeskonnaliikmetega nende tervist ja turvalisust puudutavates küsimustes;



tagatakse seadmete ja vahendite ohutus;



tagatakse ainete ohutu käitlemine ja kasutus;



antakse töötajatele/meeskonnaliikmetele teavet ja juhiseid ning tagatakse nende üle järelevalve;



tagatakse, et kõik töötajad/meeskonnaliikmed on oma ülesannete täitmiseks piisavalt pädevad ja et neile on pakutud
piisavalt koolitust;



ennetatakse õnnetusi ja tööst tulenevat haigestumist;



tagatakse töötingimuste ohutus ja tervisele sobivus ning



vaadatakse eeskirjad korrapäraselt uuesti läbi, tehes neis vajaduse korral muudatusi.

Allkiri:
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Kuupäev:

5. RISKIHINDAMISE KOOSTAMINE

Ohtude tuvastamine. Tavapäraselt on hea kaasata laeval ringi liikumisse ja ohtlike alade üle arutlemisse ka
meeskonnaliikmed.
Riskide seotus. Iga oht hõlmab üht või tõenäoliselt mitut riski. Risk on viis, kuidas ohu tõttu võib meeskonnaliige või laev
kahju kannatada.
Kontrollimeetmed. Riskihindamise eesmärk on riski vähendamine ning selle olulisim osa on kontrollimeetmete
rakendamine.
Kontrollimeetmete kasutuselevõtu puhul tuleks kaaluda alljärgnevat järjekorda.
Piirded. Need võivad olla füüsilised või märgistused; näiteks masina ette paigaldatakse füüsiline piire ning meeskonna
jaoks ette nähtud ohutus kauguses püsimise piire on märgistus.
Koolitus ja tegevuskord. Seda tüüpi kontrollimeetmete eesmärk on tagada kõikide jaoks turvaline töö ja piisav koolitus;
selles valdkonnas võiksite meetmena kaaluda kontrollnimekirjade kasutamist.

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

SOOVITUSED VORMI TÄITMISEKS

Isikukaitsevahendid. Isiku kaitseks ette nähtud kaitsva riietuse kandmine võimaldab ka seadmetega ohutult töötada;
näiteks võib tuua kindad, mis hoiavad käed soojas ja võimaldavad korrakohaselt täita tööülesandeid, ning kaitseprillid, mis
võimaldavad täidetavat ülesannet hästi jälgida.
Märgid. Märgid ei tähenda üksnes teksti, vaid ka näiteks teki osa värvimist erksa värviga, et sellel seismise keeld selgeks.
Erksavärviline ja selgelt eristatav piire nägemiskõrgusel on tumedat värvi piirdest hõlpsamini märgatav ja välditav.
Leheküljenumber. Kasutage raamatut sobivate kontrollimeetmete valimiseks ning märkige asjakohase lehekülje number
kollasesse tulpa.

L ehekülg 1 2 5

Ettevaatust! Pange tähele, et see ja muud juhendis esitatud vormid ei kujuta endast lõplikku riskihindamise tegemise käsitlust.
Need vormid võivad aga olla Teile abiks riskide märkamisel ja tõenäoliste tagajärgede hindamisel. Soovitatav on vormid kasutusele võtta ning need enda konkreetsetest vajaustest lähtuvalt täita.

6. MINIMAALSE RISKIHINDAMISE SUUNISED

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

SISSEJUHATAV MÄRKUS
Käesolevas jaotises on esitatud kontrollnimekirja näidis ning juhised laeval riskide hindamiseks. Näidetena on toodud
16 ala/ülesannet/tegevust (vt tabelit allpool). Kasutage kontrollnimekirja ja juhiseid oma laeva ning selle töö juhtimise
riskihindamise tegemiseks.
Kaaluge iga võimalikku ohtu ja kui millegi esinemine pole võimalik, märkige see ristiga (X).
Kui olete riskihindamise koostamise lõpule viinud, märkige märkeruutu linnuke (√).
Tühi märkeruut tähendab, et hindamisest tulenevalt on vajalik mingi tegevus.
Võtke arvesse, et hindate just enda laeval valitsevat olukorda ning Teie jaoks vajalikud kontrollimeetmed võivad erineda
käesolevas raamatus esitatutest.

ALA

ÜLESANNE

TEGEVUS

Laev

Roolikamber

Traalimine

Meeskond

Eluruumid/kambüüs

Lõkspüünistega püük

Menetlused eriolukorras

Masinaruum

Noodapüük/jadaõngepüük/
haardõngepüük

Laeva pardale minek ja pardalt
mahatulek

Saagi käitlemine

Tragide ja piimtraaliga püük

Riietus

Rikutud püügivahendid ja
püügivahendite parandamine

Laeval töötamine
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Hooldustööd

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED

LK NR

Uppumine – vette kukkumine
Vigastus – redelilt kukkumine

Olge alati kaine ja teiste isikute
läheduses
Andke defektse(te)st redelitest /
valgustusest sadamahaldus
asutusele teada

Laeva pardale minek ja
pardalt mahatulek

37

Töötage rühmades
Kasutage isiklikku ujuvusvahendit / päästevesti
Müra

Vettelaskmine
(lõkspüünistega püük)

Kuulmiskadu või kurtus

Kõrvakaitsmete kasutamine
Vähendage kokkupuuteaega

Uppumine – üle parda
tõmbamine

Looge ohutu töötamise
süsteem

Vigastus – köide / mõrda
takerdumine

Jääge liikuvatest köitest ohutusse kaugusse
Hoidke hädaolukordade puhuks
käepärast nuga

54
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Ei kohaldata

76

Kasutage isiklikku ujuvusvahendit / päästevesti
Katsetage avariiseiskamisseadet enne selle kasutamist

Lõike- ja rebimishaavad – katkenud harudega trosside tõttu

Katsetage vintsi juhtseadmete ja teki vahel toimivat
kommunikatsioonisüsteemi

88

Kontrollige, et trossidel ei oleks
katkenud harusid / et need ei
hargneks
Hoidke kaugemale
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Vintsid ja vaierid
(tragidega püüdmine ja
piimtraalimine)

Muljumisest tekitatud vigas
tus – vintsi takerdumine

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED LK NR

L ehekülg 1 2 8

V MOODUL. • RISKIHINDAMINE

Ei kohaldata

Stabiilsuse kadu

31

Üldised tööpiirkonnad

33

Vahiteenistus

34

Eluruumid ja kambüüs

35

Masinaruum / kinnised ruumid

36

Laeva pardale minek ja laevalt
mahatulek

37

Kalapüügiretk

38

Rikutud püügivahendid ja
püügivahendite parandamine

39

Hooldustööd

40

Tegevused rannast

41

Lossimistoimingud

42

Üksi töötamine

43

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED LK NR

46

Meeskonna suutlikkus

47

Probleemid ja pädevused

48

Noored inimesed

49

Keele- ja kultuuriküsimused

50

Isikukahju

52

Inimene üle parda

53

Müra

54

Kokkupuude päikesekiirgusega

57

Kokkupuude külmade oludega

58

Haigused

59

Stress ja väsimus

60
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Vastutustundetu käitumine
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Ei kohaldata

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED LK NR
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Ei kohaldata

Vigastused

61

Libisemine, komistamine ja
kukkumine

62

Saagi käitlemine

63

Saagi töötlemine

64

Keemiline ja bioloogiline

65

Töökõlblikkus

66

Vigastused ja haigused

67

(Traalimine)
• Vintsid, vaierid

72

• Pukseerimisketid
(Traalimine)
• Kottide tõstmine

73

• Võrgupoolid jms.
Lõkspüünistega püük
• Paigutus ja plaan
Lõkspüünistega püük
• Vettelaskmine
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Lõkspüünistega püük
• Pardale hiivamine

75

76

77

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED LK NR

Lõkspüünistega püük
• Taaveti nokk

78

• Tühjendamine ja söödastamine
Lõkspüünistega püük
• Saagi paigutamine
Noodapüük, jadaõngepüük,
haardõngepüük
• Varustuse paigutamine

78

81

• Stabiilsus
Noodapüük, jadaõngepüük,
haardõngepüük
• Võrkude ja jadaõngede
vettelaskmine
Noodapüük, jadaõngepüük,
haardõngepüük – pardale hiivamine
Noodapüük, jadaõngepüük,
haardõngepüük
• Kalade eemaldamine
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Ei kohaldata

82

83

84

• Jadaõngede söödastamine
Noodapüük, jadaõngepüük,
haardõngepüük
• Haardõngepüük

85

• Mehhaniseeritud süsteemid
Tragide ja piimtraaliga püük
• Stabiilsus

86

• Takistused merepõhjas
Tragide ja piimtraaliga püük
• Vintsid

88

• Vaierid
Tragide ja piimtraaliga püük
• Varustusega töötamine
Seinnoot
• Päästepaat

89

90

• Tõstmine
• Vintsid, hiivamisseadmed, kraanad,
• Köied ja tõstetalid

92
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Seinnoot

JUHISTEKOHANE RISKIHINDAMINE
Hindamine

OHT

Tehtud

RISK

KONTROLLIMEETMED LK NR
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Ei kohaldata

Seinnoot
• Saagi paigutamine
Seinnoot
• Laeva stabiilsus
Seinnoot
• Vaba liikumine laeval

93

93

93

VI moodul • Lisateave

1 • ISIK LIK UD UJU VUS VAH END ID
2 • STA BIIL SUS
3 • ESM AAB I
4 • TÖÖVAH END ID
5 • HÄD AOL UKO RRAÕPP USE D

i

VI moodul • Lisateave
1 • Isiklikud ujuvusvahendid

1.1. SIS SEJ UH ATU S
VAH END ID
1.2. HET KEL SAA DAVAL OLE VAD
JAD
1.2.1. VES TID VÕI KEH ASO OJE NDA
1.2.2. TÖÖVES TID
1.2.3. SOOJAP IDAV UJU VRI IETU S
TID
1.2.4. TÄIS PUH UTAVAD PÄÄ STE VES
1.2.5. PÄÄ STE VES TID
1.2.6. ÕLI RIID ED

1.3. LÕP PJÄ REL DU SED

ELU PÄÄSTEV
VAHEND

VI MOODUL. • LISATEAVE - 1 • ISIKLIKUD UJUVUSVAHENDID

1.1.

SISSEJUHATUS

ISIKLIKUD UJUVVAHENDID (PFD)
Tegemist on riietusega või vahendiga, mis tagab korrakohaselt kantuna kasutajale piisava ujuvuse, mis suurendab ellujäämise tõenäosust. Tavaliselt kiputakse arvama, et terminid „päästevest“ ja „isiklik ujuvusvahend“ on sama tähendusega.
Tuleks siiski rõhutada, et päästevest on projekteeritud nii, et see pööraks teadvusetu isiku vees näoga ülespoole.

UJUVUS
Ujuvust mõõdetakse njuutonites (N) ja sellega määratakse isikliku ujuvusvahendi suutlikkust isikut vee peal hoida.
10 njuutonit vastab ligikaudu ühe kilogrammi ujuvuse tagamise suutlikkusele.
Ujuvus saavutatakse peamiseks kahel alljärgneval viisil.
1. Olemuslikult kaasnev ujuvus, mis saavutatakse ujuvate materjalide, näiteks kinniste pooridega vahu kasutamisel
riideeseme sisemuses. Tagatava ujuvuse määr oleneb vahu osakaalust, mistõttu peab seda hea ujuvuse saavutamiseks
olema suur hulk ning see muudab riideeseme kogukaks. Olemuslikult kaasneva ujuvusega vahendid tagavad tõenäoliselt ainult 50–80 N suuruse kandevõime, kuid on täiesti usaldusväärsed.
2. Täispuhumisega tekkiv ujuvus, mis saavutatakse õhumahuti, tavaliselt väikese silindri, täitmisel süsinikdioksiidiga
(CO2). Õhuga täitumise võib aktiveerida käsitsi, tõmmates päästikunööri, või see toimub automaatselt, kui vahend satub
vee alla. Õhuga täitumise võib tagada ka suukaudse täispuhumisega. Täispuhutavate vahendite abil saab tagada suure
ujuvusastme, kuid usaldusväärsuse tagamiseks on neid vaja korrapäraselt kontrollida ja hooldada.
Isiklikud ujuvusvahendid, mis kõik peavad kandma CE-märgist. Käsitletakse nelja Euroopa standardi raames (EN393399).
Need standardid asendas hiljuti Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ning nüüd on nende viiteks ISO 12402.
Allpool esitatud diagrammil on esitatud asjakohane pildiline sümbol ning ujuvuskategooriate kokkuvõtted.

VI-1. Isiklike ujuvusvahendite ujuvuse tasemed (vt RNLI)

Isiklik ujuvusvahend (PFD)
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50
Ujumisoskusega isikutele kalda
lähedal või abi läheduses tegutsemiseks. Vähene kogukus, kuid
piiratud kasutusvõimalus keerulistes tingimustes. Eeldada ei
saa kasutaja ohutuse tagamist
pikema ajavahemiku jooksul.
Ebapiisav ujuvus isikute jaoks,
kes ei suuda end ise aidata.
Vajalik on kasutajapoolne tegevus ja näoli vees lebavat isikut
tõenäoliselt ümber ei pööra.

PÄÄSTEVESTID

100
Soovitatav varjulistes ja
rahulikes vetes.
Ei pruugi olla piisava ujuvusega, et kaitsta isikuid,
kes ei suuda end ise aidata
ega pruugi teadvuseta isikut
seljale pöörata, eriti juhul,
kui isikul on seljas rasked
rõivad.

150
Üldiseks avamerel ja
halbades ilmastikutingimustes kasutamiseks. Pöörab
teadvuseta isiku hingamisteed avavasse asendisse
ega vaja asendi säilitamiseks täiendavat isikupoolset
tegevust.

275
Peamiselt avamerel kasutamiseks, ette nähtud suurema
kaaluga inimeste jaoks,
mistõttu tagab suurema
ujuvuse. Samuti ette nähtud
isikute jaoks, kes kannavad
õhku sisse jätvaid rõivaid ja
kelle jaoks seetõttu päästevesti ise paigaldamine võib
olla raskendatud. Ette nähtud tagama isiku ujuvuse nii,
et tema suu ja nina jäävad
veepinnast kõrgemale.

HETKEL SAADAVAL OLEVAD VAHENDID

Isiklike ujuvusvahendite hulka võib lugeda paljud saadaval olevad tooted. Kõigil neil on omad eelised ja puudused, mida tuleks
arvesse võtta, et valida just Teie töökeskkonna jaoks sobivaim isiklik ujuvusvahend.

1.2.1. VESTID VÕI KEHASOOJENDAJAD
Kalurid eelistavad neid, sest neid on hõlbus kanda, need on mugavad ning näevad välja just nagu tavalised rõivad. Nendel toodetel on ujuv vahust vooder, mis tagab kandevõime 50–70 N, millest piisab Teie pinnal hoidmiseks, kuid mitte teadvusekaotuse
korral näoga ülespidi pööramiseks. Tavapäraselt on need tõmblukk-kinnitusega ning on varustatud mugava suurusega taskutega
ja on pealegi tagasihoidliku hinnaga. Paljude kaptenite arvates sobivad need ideaalselt roolikambris kandmiseks, kuid tekil töötavate meeskonnaliikmete jaoks võivad need soojades ilmastikutingimustes tekitada liigse palavustunde.

1.2.2. TÖÖVESTID
Need on tavapärased tööstussektoris kasutatavad töövestid, mis on ette nähtud kasutamiseks olukordades, kus töötaja võib
kukkuda vette. Rinnakule paigaldatud ujuvate plokkide loomiseks kasutatakse tavaliselt kõva vahtu, mis tagavad kuni 100 N
suuruse ujuvusnäitaja. Sellised vestid võivad olla üsna odavad, kuid samas on need tõenäoliselt liiga kogukad ja piiravad, et neid
kalapüügialusel pidevalt töö ajal kanda.

1.2.3. SOOJAPIDAV UJUVRIIETUS
Selliste ülikondade märkimisväärne eelis paljude muude toodete ees on see, et need tagavad ka keha soojas hoituse, mis
pikendab oluliselt ellujäämisaega ja kaitseb järsult külma vette sattumise korral nn külmašoki eest. Ülikonnad on valmistatud
vastupidavast veekindlast kangast, millel on suletud pooridega vahust vooder, mis tagab 50–80 N suuruse ujuvusnäitaja. Takja
kinnitustega saab kinni tõmmata ülikonna käiste ja püksisäärte äärised, et vältida külma vee sissevoolu. Neil ülikondadel on
soojapidava voodriga kapuutsid ning kapuutsile, õlgadele ja käiste otstele on tavaliselt kinnitatud ka helkurribad.
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1.2.

Vees tagab ülikond hea toe ja kandja horisontaalse ujuvuse. Ujumine on kerge ning püstise asendi võtmine vees, jättes suu
veepinnale, on isegi lainetuse korral samuti hõlbus. Kui kasutaja peaks aga teadvuse kaotama, jäävad nad veepinnale kas nägu
üles- või allapidi. Seetõttu on soovitatav ülikondi kanda koos täispuhutava päästevestiga, et tagada kandja seljale pööramine,
ning kuna päästevesti ujuvus peab ületama ülikonna ujuvuse, on soovitatav selleks valida suur päästevest ujuvusnäitajaga
275 N.
Kalurid kannavad selliseid ülikondi tihtipeale külmades tingimustes, milleks need sobivad ideaalselt. Soojades ilmastikuoludes
tekitavad need aga töötades liigse palavustunde.

1.2.4. TÄISPUHUTAVAD PÄÄSTEVESTID
Mida peate teadma?
Nende toodete kasutamist kaalub suurem osa kaluritest, sest neid saab kanda igasuguse riietuse peal ning pealegi on need
kerged ega piira liikumist. Just enda töökeskkonnale sobiva toote valimisel tuleks aga arvesse võtta mitut tegurit.
Ujuvus 150 N (ISO124023:2006) loetakse tavapäraselt piisavaks täiskasvanud inimese puhul avameretingimustes. 275 N
(ISO124022:2006) on vajalik juhul, kui kantakse raskeid katvaid riideid või raskeid tööriistu. Sellise suure ujuvusega tagatakse, et
ujuvat termilist ülikonda kandev isik jääb teadvuseta olekus veepinnale, nägu ülespidi.
Ühe- või kahekambriline. Suurem osa päästevestidest võivad olla kas kahekambrilised, kahe silindriga ning SOLAS-nõuetele vastavate mehhanismidega, või ühekambrilised, ühe silindriga ja mehhanismiga. Kui valitav päästevest jääb laeval ainsaks
isikule kättesaadavaks päästevestiks, siis võib eeskirjade kohaselt olla kohustuslik, et see oleks kahekambriline ning vastaks
SOLAS-nõuetele. (See ei pruugi nii olla alla 12-meetriste laevade puhul.) Kui täispuhutav päästevest on ette nähtud täienduseks
muule päästevestile laeva mahajätmise vajadusel, nt isikliku ujuvusvahendina kasutamiseks mõeldud päästevest, siis sobib ka
ühekambrilise vesti kasutamine.

Automaatne või käsitsi kasutatav. Suurem osa kaluritest soovib vette kukkumise olukordade puhuks kasutada automaatselt õhuga täituvat päästevesti. Automaatselt täituvatel päästevestidel saab alati kasutada käsitsiaktiveerimist ning suuga täispuhumist. Kasutusel on siiski ka käsitsi kasutatavad päästevestid, mis tuleb päästikunööridest tõmbamisega käsitsi aktiveerida.
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Kahekambriliste päästevestide hind on üsna kõrge ja suurem osa kaluritest otsustab, et kulutõhusam on laeva mahajätmise
vajaduse puhul lisaks ühekambrilisele täispuhutavale päästevestile kasutada isikliku ujuvusvahendina odavamat olemuslikult
kaasneva ujuvusega SOLAS-nõuetele vastavat päästevesti.
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Käsitsi aktiveerimisega kõrvaldatakse valel ajal aktiveerimise oht, mis võib tuleneda vigasest automaatmehhanismist, või risk,
et automaatselt toimiv päästevest täitub õhuga just siis, kui selle kandja püüab uppuvalt laevalt välja pääseda. Mõistagi ei saa
käsitsiaktiveerimist kasutada teadvuseta isik!
Lahustuvad ja hüdrostaatilised mehhanismid. Suurem osa automaatselt toimivaid päästeveste aktiveerub siis, kui lahustuv tablett (sool) kokkupuutel veega lahustub ja päästevest täitub vedruga toimiva mehhanismi abil gaasisilindri läbistamise
järel õhuga. Sellist tüüpi mehhanism võib valesti aktiveeruda siis, kui seda on pikka aega hoitud niisketes tingimustes, laskmata
vestil korralikult kuivada.
Hüdrostaatilisi mehhanisme niiskus ei mõjuta ja need aktiveeruvad vette sattumisel tekkiva rõhuerinevuse tagajärjel. Lahustuvaid mehhanisme kasutatakse tõenäoliselt suuremas osas saadaval olevates toodetes ning kalurid ise saavad neid hõlpsalt
kontrollida ja hooldada. Hüdrostaatiliste mehhanismide puhul on kriitiliseks aspektiks nende paigaldus ja seetõttu peab neid
hooldama tootja.
Katted. Kinnitatakse trukkidega, takjakinnitusega või tõmblukuga. Katted peavad olema vastupidavad ja kaitsvad, kuid ka elastsed, et tagada päästevesti kandmise mugavus. Kalapüügi puhul on oluline kaalutlus katete puhtana hoidmise võimalused.
Vööd/rihmad. Kui päästevesti vöö/rihm ei ole kandja keha ümber piisavalt hästi kinnitatud, tõuseb vest lihtsalt vees kandja
õlgadest kõrgemale. Pannal peab olema hõlpsasti kasutatav ja tõhus, et vältida kinnitamisel lõtku tekkimist.
Kaenlaalused abirihmad. Et vältida päästevesti tõusmist kandja õlgadest kõrgemale ja toimimist nii, et kandja suud ei hoita
veepinnal, on mitu tootjat paigaldanud vestidele kaenlaalused abirihmad. Need on eriti soovitatavad juhul, kui kasutatakse lühikesi päästeveste, mille puhul vöö jääb keha keskkohast ülespoole, kus selle libisemine üles on veelgi tõenäolisem.
Silinder ja mehhanism. Täispuhutavate päästevestide puhul tekkiv võimalik viga on gaasisilindri ebaõige toimimine ehk n-ö
lahtitulek, mille tagajärjel vest ei täitu õhuga või täitub üksnes osaliselt. Mehhanismi korrakohase toimimise ja tiheduse tagamiseks tuleb seda regulaarselt kontrollida. Selle probleemi kõrvaldamiseks pinguldavad mõned tootjad silindri teatava tasemini,
samas kui teised paigaldavad bajonetiga silindrid ning kolmandad kasutavad katte osana läbipaistvat akent, mille kaudu on
silinder ja mehhanism nähtavad.
Kalapüügiga kaasneva füüsilise tegevuse tõttu langeb päästevestidele suur koormus ning kalurid peavad silmas pidama, et
gaasisilindrid võivad muutuda defektseteks ja vajalik on päästevestide regulaarne kontrollimine.
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Hooldustööd. Ideaaltingimustes soovitavad tootjad endapoolset põhjalikku kontrolli ja hooldust igal aastal. Pole aga põhjust,
miks ei võiks isikliku ujuvusvahendina kantavat päästevesti tootja juhiste kohaselt kontrollida ka kalur ise. Kui vest täitubki
kogemata õhuga, peate suutma selle uuesti kokku pakkida. Tarnijalt päästevesti ostes on hea mõte osta ka vähemalt üks tagasi
kokkupakkimiseks ette nähtud komplekt. Need komplektid sisaldavad asenduseks ette nähtud gaasisilindrit, uut lahustuvat
tabletti või muud vajalikku juba kord õhuga täidetud päästevesti uuesti kasutuskõlblikuks muutmiseks. Hüdrostaatiliste päästevestide puhul on olukord teistsugune ja need tuleb hoolduseks saata tootjale.

Milles peate veenduma?
Mugavus. Kas saate seda töötades mugavalt kanda? Proovige päästevesti selga, et tunda, kui mugav see on. Tihti tekitab
probleeme vesti hõõrdumine vastu kaela, mille puhul aitab kaelusega T-särgi kandmine. Teine võimalik probleem on silindri ja
mehhanismi surumine vastu rinnakut, kui kummardate või sirutate end töö käigus.
Vööpannal. Mõelge sellele, kui lihtne on vööpannalt kinnitada. Paljudel päästevestidel on põimkinnitusega pannal, mille kinnitamine võib külmade kätega osutuda keeruliseks ja mille puhul on pärast kinnitamist vajalik ka vöö pingutamine. Nupuga nn
iselukustuvat tüüpi pandlaid on lihtsam ja kiirem kasutada ning vöö ei vaja enam pingutamist. Kontrollige pandla ja reguleerimis
elemendi haakuvust vööga, sest vöö lõdvenemine on levinud probleem.
Takerdumist põhjustavad osad. Eelistage nn lameda profiiliga päästevesti, mis sobib hästi ümber Teie keha ega ulatu
liigselt vöökohast allapoole. Põhiline takerdumist põhjustav osa on ilmselt käsitsiaktiveerimiseks kasutatav nupp või element, mis
asub tavaliselt vesti allosas. Vesti automaatse õhuga täitumise puhul on hea mõte panna käsitsi õhuga täitmise mehhanismi
päästik katte all ja kinnitada see kas takjakinnituse või tõmbluku abil nii, et see ei jääks ette. Kui automaatne õhuga täitumine ei
toimi, siis tuleb Teil loomulikult päästiku kättesaamiseks kate avada, ent selline olukord on äärmiselt erandlik.
Pingutamine. Kate on kinnitatud takjakinnitustega, tõmblukkudega või trukkidega. Takjakinnitus on tõhus kinnitusvahend, ent
kui see on määrdunud liivaga või muude peenikeste osadega, ei kinnitu see enam korralikult ja vesti kate ei pruugi enam kinni
püsida. Olukordades, kus päästevest puutub kokku mitmesuguste seda määrivate ainetega, on eelistatav kasutada tõmblukke ja
trukke.
Puhastamine. Kalapüügi puhul on tõenäoliselt oluline ka katete puhtaks pühkimise võimalus.
Vastupidavus. Õhukeste katetega ülikerged päästevestid ei talu eriti kulumist tekitavat kasutust, sest katted rebenevad lihtsalt
ja õhumahutid saavad kahjustada. Raske füüsilise töö puhul peaks vähemalt päästevesti alumine osa olema tugevdatud. Teise
võimalusena võib kasutada kompaktseid lühikesi ja seega varustusega mitte kokku puutuvaid päästeveste.
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1.2.5. PÄÄSTEVESTID

Valgus- ja vilesignaal. SOLAS-nõuetele vastavad päästevestid on varustatud valgus- ja helisignaali andmise vahenditega.
Isiklik ujuvuvahend ei pea SOLAS-nõuetele vastama, kuid valgus- ja helisignaali andmise vahendite paigaldamine on tungivalt
soovitatav.

1.2.6. ÕLIRIIDED
Sisseehitatud päästevestiga
Saadaval on spetsiaalsest õliriidest ja laieneva voldiga kate või trukkidega kinnitatav jakitüüpi kate, mille kinnitused avanevad ise
siis, kui õhuga täituv päästevest vajab ruumi. Katsetustes paljude kalurite lemmikuks kujunenud toote puhul on õliriietuse juurde
kuuluvate pükste traksid asendatud täispuhutava päästevestiga.
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Päästevest koosneb laiast lamedast osast, mis asetseb mugavalt kandja õlgadel. Pükste rinnaosale kinnitatud rihmadega saab
pükste istuvust kohandada ning püksid ise toimivad vees ka päästevesti jaoks vajalike kaenlaaluste kinnitustena. Päästevesti ja
õliriidest püksid saab osta eraldi, mis võimaldab pükste kulumise korral päästevesti uue püksipaariga edasi kasutada.
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1.3.

LÕPPJÄRELDUSED

Kalurid peaksid silmas pidama, et olenemata lõplikust tootevalikust ei ole ükski toode täielikult vaba piiravatest teguritest ja
probleemidest. Kõikide toodete puhul on tõenäoline näiteks vastu kaela hõõrdumine, mistõttu tuleks kaela kaitseks kanda kaelusega T-särki. Kalurite uppumist soojades ilmastikutingimustes esineb siiani; tegelikkuses upub suurem osa kalureid just rahulikes
ilmastikutingimustes.
Isikliku ujuvusvahendi kandmine nõuab küll teatavat pingutust, kuid järjekindla harjutamisega muutub see probleemi asemel harjumuseks. Valige hoolikalt saadaval olevate toodete hulgast enda kalapüügitegevuste jaoks sobivaim ning proovige seda näiteks
enne ostmist koos õliriietega kanda.
Täispuhutavad päästevestid ei ole asjad, mis lihtsalt osta ja seejärel unustada; need tuleb pärast iga kasutuskorda kuivama
riputada ning neid peab kahjustuste või gaasisilindri defektide tuvastamiseks korrapäraselt kontrollima.
Täispuhutavat päästevesti ostes on hea mõte osta ka selle tagasi kokkupakkimise komplekt, et saaksite niiskuse tõttu või juhuslikult õhuga täidetud vesti uuesti kokku pakkida. (Hüdrostaatilisi päästeveste niiskus ei mõjuta, kuid päästiku juhusliku rakendamise puhul peab tootja need uuesti kokku pakkima.)
Silmas tuleks pidada ka seda, et kalapüügilaeval igal päeval kantav ohutusvahend ei saa igavesti vastupidavaks jääda. Kontrollige alati enne selle kasutamist oma päästevesti kulumisastet ja tagage, et seda hooldab igal aastal selleks pädev isik.
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2.1.

SISSEJUHATUS

STABIILSUS
Stabiilsus tähendab laeva suutlikkust vees püstisesse asendisse tagasi minna.
Stabiilsust vähendavate tegurite hea mõistmine on laeva merel juhtimisel õigete otsuste langetamisel ja õigete tegevuste
valimisel ülioluline.

RASKUSKESE (G)
See on punkt, kus kogu laeva raskus langeb vertikaalselt alla ning mida madalamal see punkt asub, seda stabiilsem on
laev.

VI-2. Raskuskeskme visualiseerimine
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Raskuskese muutub lasti laadimisel laevale ning kõrgel tekil asuv raske last toob ka raskuskeskme kõrgemale ja muudab laeva
seega ebastabiilsemaks. Tekialustesse ruumidesse paigutatud last aga parandab stabiilsust. Raskuskese nihkub lisatava raskuse
poole, eemale kõrvaldatavast raskusest ning paralleelselt nihutatava raskusega.

VI-3. Raskuskeskme muutumine

VABA PINNA MÕJU

Kui mahuti või konteiner on täis, ei liigu selle sisu koos laeva liikumisega ning siis ei nihku ka laeva raskuskese. Osaliselt täidetud
mahuti või konteineri puhul liigub aga selle sisu koos laeva liikumisega ja raskuskese nihkub, vähendades sellega stabiilsust.
Kütusemahutitel on vaba pinna mõju vähendamiseks vaheseinad.


VI-4. Täislast: raskuskese jääb laeva kõikumisel
paigale (vt Transport Canada, 03/2003)
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See mõju ilmneb siis, kui vedelikud voolavad koosmõjus laeva liikumisega, mille tagajärjel raskuskese nihkub ning stabiilsus
väheneb märkimisväärselt.

VI-5. Osaline last: raskuskese liigub laeva
kõikumisel küljele (vt Transport Canada, 03/2003)

Mahutis vees olevate kalade puhul võib vaba pinna mõju tekkida suurte kalahulkade puhul kas tekil või kalatrümmis. Oluline on
hoida kalasaaki kastides või kasutada vaheseinu, et hoida ära kalasaagi voolamist ja sellega laeva ebastabiilseks muutumist.


VI-6. Lahtiselt veetavad kalad liiguvad, tekitades
vaba pinna efekti (vt Transport Canada, 03/2003).

VI-7. Tekil olev vesi voolab, tekitades vaba pinna
efekti (vt Transport Canada, 03/2003).

VABAPARRAS
See on vertikaalne kaugus veepiiri ja laeva peateki vahel.

TEKK

VABAPARRAS

VI-8. Vabaparda ja süvise illustratsioon (vt FAO, dokument 517)
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SÜVIS
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2.2.

STABIILSUSOHUD

2.2.1. LAEVA MODIFITSEERIMINE VÕI UUTE SEADMETE PAIGALDAMINE
Laeva modifitseerimine suurte ja raskete seadmete paigaldamiseks muudab raskuskeset ja vähendab laeva stabiilsust.
Kui soovite paigaldada uue platvormi, kaitseteki, võrgupooli, ploki või kraana, tuleb Teil esmalt konsulteerida kvalifitseeritud
töötajaga või merearhitektiga. Üksnes nemad saavad hinnata, millist mõju tekil olev uus seade võib laeva vabapardale avaldada,
ning anda Teile nõu selle kohta, kas muudatusi tuleb kohandada või stabiilsusarvutused tuleb uuesti teha.
Pidage samuti silmas seda, et lasti ja varustuse aegamööda kogunemine tähendab koormuse suurenemist laeval, seega tuleb
lastist regulaarselt vabaneda ning kontrollida ka raskete objektide asukohta laeval.
Hoidke koormus võimalikult väike.

2.2.2. ÜLEKOORMAMINE
Kalapüügilaevad on tavapäraselt ülekoormatud, sest neile on paigutatud ja hiivatud liiga palju kalasaaki. Mõlemal juhul kannatab laeva stabiilsus ja suureneb kaadumise oht.
Selgitage välja, kui suurt hulka saaki saate ohutult pardale tõmmata, ning jätke arvutuste puhul ka ohutusvaru halbade ilmastikutingimuste ja madala kütusetaseme puhuks, et jõuaksite siiski turvaliselt koju. Kui Teil on olemas püstuvusteave, vaadake
teatava kütusetaseme, ladustatud koguse ja saagi kohta arvutatud laadimistingimusi.
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Tekile tuleks paigutada nii vähe raskusi kui võimalik ning sinna paigutatu tuleks alati kinnitada nii, et see ei hakkaks libisema.
Staatiliste vahenditega püügi puhul, kui lõkspüünised või võrgud tuleb viia uude püügikohta, võib tekkida kiusatus moodustada
vahenditest kõrged virnad, et võimalikult palju pardale võtta.

2.2.3. VEE PARDALEPÄÄS JA VEE SISSEVOOL LAEVA ALUMISEST OSAST

Teine üleujutuse tekkimise oht tuleneb mootoriruumi klappidest ja torustikust või vee voolamisest läbi avatud luukide, uste ja
avade.
Ohu vähendamiseks tuleks rakendada alljärgnevaid meetmeid.


Vältige tingimusi, kus lainete murdumine või pärilained võivad põhjustada teki üleujutamise.



Hoidke umbreelingu tormiluugid avatuna ja takistustest vabana.



Hoidke nõrgvee ja jää sulamisest tekkiva vee hulk võimalikult väike.



Katsetage lekkehäiresüsteeme ja pumpasid enne iga reisi.



Hoidke luugid ja uksed suletuna ning jadaõngedest, trossidest ja takistustest vabadena.

Lained vastu parrast

Pärilained

Kvarterlained
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Karmide ilmastikutingimustega olukorras merel võib üks laine heita tekile mitu tonni vett ning tekitada vaba pinna mõju. Seetõttu
on ülioluline eemaldada vesi tekilt võimalikult kiiresti. Umbreelingu tormiluugid (piigartid) on tekile sattunud vee ärajuhtimiseks
äärmiselt olulised ja vähendavad kaadumise riski.

VI-9. Laineliigid

2.2.4. TRAALIMINE JA TRAGIDEGA PÜÜK
Traalimisel ja tragidega püügil on vajalik raskete vahendite tõstmine. Eriti ettevaatlik tuleb olla seetõttu, et traalimisel või tragidega püügil võivad vaierid vabaparrast oluliselt vähendada ja raskuskeset tõsta.

Stabiilsus tragidega püüdmisel või traalimisel
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VI-10. Vaierite koormus mõjutab stabiilsust

2.2.5. SAAGI VÕI PÜÜGIVAHENDITE TÕSTMINE
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Saagi või kalapüügivahendite pardale tõstmine võib stabiilsust oluliselt vähendada. Silmas tuleb pidada seda, et losspoomidega
tõstmisel kandub raskuse veest välja jõudmisel kogu raskus poomi plokile. Seega on raskus kõrgel ja pigem laeva küljel, mistõttu
hakkab laev kreeni kalduma.
Enne tõstmist mõelge oma laeval valitsevatele tingimustele, merel valitsevatele tingimustele ning hiivatavale raskusele.

Stabiilsus saagi tõstmisel
Kujutage ette,
et saagi kogu raskus
on ploki kõrgusel

Raskuskeskme
suur nihkumine

Saak

Suurte koormuste juhtkang

VI-11. Tõstmine losspoomilt

Saagi tõstmine ahtris
Kõrgel rippuv saak mõjutab laeva

Ootamatu koormuse juhtkang
VI-12. Tõstmine ahtrikraanaga

Umbreelingul tõstmine
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Kõrgel rippuv saak mõjutab laeva

Koormuse juhtkang

VI-13. Tõstmine küljelt

NELI ETAPPI LAEVA STABIILSUSE HINDAMISEL

1. ETAPP
Mõelge iga stabiilsust mõjutava teguri peale:


veepidavus;



vaba pind;



vabaparras;



laadimine;



püügitoimingud;



muu.

2. ETAPP
Koguge kokku kõik laeva puudutavad tehnilised andmed, nt


teoreetiline joonis;



üldjoonis;



püstuvusteave;



muudatuste ajalugu;



laeva registreerimisandmed;



kalatrümmi ning kütuse- ja veemahutite mahutavus;



paigaldatud ballast.
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2.3.

Kui püstuvusteave ei ole saadaval, tuleks konsulteerida merearhitektiga, kes saab kõiki saadaval olevaid andmeid kasutades arvutada laeva stabiilsusnäitajad. Kui saadaval olevatest andmetest ei piisa, saab merearhitekt korraldada nn ümberminekukatse, et stabiilsustase siiski kindlaks määrata.

3. ETAPP


Veepidavus / võimalikud üleujutuskohad. Millised laeva alad on kriitilise tähtsusega ja millistest kohtadest saab
vesi sisse voolata (nt uksed, luugid, pääsuluugid, keilutid, keretarvikute avad jne)?
Milliste võtetega ja millise hooldusega saaks vee sissepääsu vältida?



Vaba pind. Millistes laeva osades tekitab vaba pind probleeme (nt tekile jäänud vesi, suured saagihulgad tekil, vesi
pilsis, kütusemahutid)?



Vabaparras. Millised tegurid võivad laeva vabaparrast vähendada ja kas saadaval on tehnilised andmed vabaparda
piirmäärade kohta (mõelge näiteks vabapardale ahtris, keskosas ja vööris ning veenduge, et olete miinimumtasemetest teadlikud)?



Koormus. Kas stabiilsusandmetes on esitatud laadimispiirmäärad? Kas varustuse paigutamiseks on ette nähtud
kohad? Varustuse, kütuse, laovarude või kaladega laadimisel laevale ei tohi ületada minimaalset vabaparda taset.



Püügitoimingud. Kaaluge, millistel püügitoimingutel on oluline mõju aluse stabiilsusele, ning koostage nimekiri kõikidest negatiivse mõjuga võtetest ja tegevustest.

L ehekülg 1 4 7

Koostage nimekiri kõikidest Teie laeva puhul asjakohastest probleemidest.

4. ETAPP
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Koostage kontrollnimekiri olulistest laeva mõjutavatest teguritest, mis tuletaks Teile meelde laeva stabiilsuse tagamiseks
vajalikke tegevusi ja kontrolle.
Lisage allpool olevasse veergu 2. ja 3. etapi raames esitatud olulised punktid. Lisage tegevuskordadele iga punkti puhul
järgitavad juhised. Kirjeldage, milliseid töid ja kontrolle tuleb regulaarselt teha. Kasutage kontrollnimekirja (tabel allpool)
meeldetuletusena kõikidele töötajatele nende meetmete kohta, mida laeva stabiilsuse tagamiseks tuleb rakendada.

PÕHITEGURID

KORD
Enne teele asumist

Sõit püügipiirkonda

Kalapüük

Veepidavus

Vaba pind

Vabaparras

Laadimine

Püügitoimingud

Kaalumiseks võimalikud stsenaariumid hõlmavad järgmist:
a. sadamast lahkumine täidetud kütusepaagiga ja täielike varudega, kuid ilma kalasaagita;
b. täieliku saagikogusega püügikohas olemine;
c. täieliku/väikese saagikogusega ning vähes(t)e kütusekogusega ja varudega tagasi sadamasse pöördumine;
d. muud aktuaalsed toimingute tingimused (nt püügitegevus).
Teade
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Teatavad stabiilsust käsitlevate osade aluseks on Uus-Meremaa mereohutuse ameti ning kalamajanduse ohutuse ja tervishoiu
ameti avaldatud andmed.

3 • Esmaabi

3.1. KAN NATANU UU RIN G
UTS UN G
3.2. ABI KUT SUM INE – MAYDAY-K
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3.3. ESM AAB IKO MP LEK T

3.3.1. ESM AAB I PÕH IKO MPL EKT
MPL EKT
3.3.2. C-K ATE GOO RIA ESM AAB IKO

3.4. VAH EJU HTU MI VO RM
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TEADKE,
MIDA TEHA

L ehekülg 1 5 0

VI MOODUL. • LISATEAVE - 3 • ESMAABI

3.1.

KANNATANU UURING

1. Hoolitsege iseenda turvalisuse eest.
2. Rääkige kannatanuga enne tema puudutamist.
3. Kontrollige reaktsiooni.
yy

Kas kannatanu on ärkvel?

yy

Kas ta kuuleb Teid?

yy

Kas kannatanu tajub valu?

yy

Kas kannatanu ei reageeri üldse?

Kannatanu teadvusel oleku kontrollimiseks pigistage teda kindlalt õlgadest ning hüüdke reaktsiooni saamiseks. Kui kannatanu ei
reageeri häälele ega puudutusele, näpistage tema kõrvanibu või käeselga, et kontrollida reageerimist valule.

Teadvusekaotus tekib siis, kui aju tavapärane tegevus on häiritud.
See seisund võib olla eluohtlik ja vajalik on kiire arstiabi.

ABI KUTSUMINE – MAYDAY-KUTSUNG

1. Veenduge, et raadio on sisse lülitatud ja valitud on suur võimsus.
2. Valige sobiv kanal (MF DSC, VHF DSC, VHF kanal 16 või INMARSAT)
3. Vajutage edastusnuppu ning lausuge aeglaselt ja selgelt järgmist:
yy

Mayday (korrake kolm korda).

yy

Siin (korrake laeva nime kolm korda).

yy

Minu kutsung/MMSI on ...

yy

Mayday (laeva nimi ja ID).

yy

Minu asukoht on (öelge pikkus- ja laiuskraadid või tõeline peiling teatud punktist).

yy

Vajan (kirjeldage vajatavat abi, öelge näiteks „meditsiinilist abi“).

yy

Pardal on (?) isikut.

yy

Side lõpp (see tähendab vastust ootama jäämist).“

4. Vabastage edastusnupp ja oodake vastust.
5. Kui Te midagi ei kuule, siis KORRAKE KUTSUNGIT.
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3.2.

Kui see võetakse vastu, suunatakse Teie kutsung raadiovastuvõtjaga meditsiinilise abi keskuse arstile. Olenevalt olukorrast ja
arsti antavatest nõuannetest võib rannavalve evakueerimiseks appi tulla.

Kõikide suurustega kalapüügilaevadele kohaldatavate laevade pardal osutatava arstiabi osutamise parandamiseks kehtestatud ohutust ja tervishoidu käsitlevate ELi olemasolevate miinimumnõuete kohaselt


peab igal laeval olema esmaabikomplekt;



peavad meeskonnaliikmed olema läbinud meditsiinilise abi ja hädaolukorras reageerimise koolituse;



tuleb meditsiiniliste nõuannete saamine muuta võimalikuks raadioside abil;



peab pardal olema esmaabi osutamise juhend.

Kui juhtub õnnetus ja keegi haigestub või saab vigastada, on väga oluline, et keegi pardal olijatest oskab kuni professionaalse abi saabumiseni õigesti reageerida ja tegutseda.
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Kõik meeskonnaliikmed peaksid läbima esmaabi põhikursuse, et vajaduse korral osata meeskonnakaaslast abistada.
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3.3.

ESMAABIKOMPLEKT

3.3.1. ESMAABI PÕHIKOMPLEKT
SISU
1. Kuus erinevat haavasidet
2. Puhastusrätid (päästja käte puhastamiseks)
3. Haavapuhastusrätid
4. Silmapadjad
5. Veepõhine haavaside
6. Rullside
7. Kleeplint
8. Kirurgikäärid
9. Näpitsad
10. Haaknõelad
11. Küünehari
12. Tõmblukuga kott siltidega haiglasse evakueerimise jaoks
13. Puuvillane kolmnurkne side
14. Kaheksa paari nitriilkindaid
15. Soojenduskatted/ellujäämistekid
16. Elustamiskate suu jaoks
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17. Marliribad

3.3.2. C-KATEGOORIA ESMAABIKOMPLEKT 4

1. Suust suhu hingamise vahend
2. Kleepuv elastne side
3. Marlikompress
4. Ühekordse kasutusega polüetüleenkindad
5. Plaastrid
6. Kompress-side
7. Tsinkoksiidside või -plaaster

RAVIMID
1. Südame-veresoonkonna ravimid
yy

Antianginaalsed preparaadid
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SEADMED

2. Seedetrakt
yy

Antiemeetikumid

yy

Kõhulahtisusevastased preparaadid

3. Analgeetikumid ja spasmidevastased preparaadid
yy

Analgeetikumid

4. Närvisüsteem
yy

Merehaigusevastased preparaadid

5. Ravimid välispidiseks kasutamiseks
yy

Antiseptilised lahused

yy

Põletust leevendavad preparaadid

6. Antidoodid

JUHTUMI TALLETAMINE
Juhtunu talletamine on oluline päästeteenistuse jaoks. Kirjalikud dokumendid peaksid olema kannatanuga kaasas, veega
kokkupuute vältimiseks peaks need panema soonkinnisega kilekotti. Laevaregistrite jaoks võib vajalik olla ka dokumentidest koopiate tegemine.

4

Viide C-kategooriale on seotud kolme kategooriaga, millesse laevad saab kooskõlas kehtivate nõuetega jagada. Selline kategoriseerimine mõjutab pardal
olevate kohustuslike meditsiinitarvikute loetelu.
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Järgmisel leheküljel on esitatud juhtumi talletamiseks kasutatava vormi näide, mille võite kopeerida ja pardal oleva
esmaabikomplekti juures hoida.

VAHEJUHTUMI VORM

1. Andmed vigastatud isiku kohta

2. Andmed juhtumi kohta

Nimi

Juhtumi kuupäev

Sünniaeg

Naine

Mees

Sugu

Päev

Kuu

Aasta

Aeg (UTC/GMT/kohalik)

Juhtumi toimumise koht (nt tekk, kambüüs, mootoriruum jne)

Vigastuse lühikirjeldus

Ametinimetus
pardal
Vigastatud kehaosa ja valu intensiivsus
Valu puudub
Väike
Keskmine
Suur

Elukoha aadress
Valu puudub
Väike
Keskmine
Suur
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3.4.

Kael

Kodune telefoninumber või mobiiltelefoninumber

Ülaselg

Vasak õlg

Parem õlg

Vasak küünarnukk/küünarvars

Allergiad?

Parem küünarnukk/küünarvars

Vasak käsi/ranne

Parem käsi/ranne

Ei
Vasak puus/reis/tuhar

Kui jah, siis täpsustada

Parem puus/reis/tuhar

Vasak põlv

Parem põlv

Parem pahkluu/jalalaba

Vasak pahkluu/jalalaba

Kas võtate ravimeid?
Ei
Kui jah, siis täpsustada

Selgroovigastus?

Jah

Ei

Hingamine
Tavaline

Teadvusel olek

Häiritud

Teab nime/asukohta?

Kiire

Kas isik on teadvusel?

Aeglane

Reageerib valule?
Haiguslugu?

Sügav

Ei reageeri?

Pinnapealne
Vilisev

Ei
Kui jah, siis täpsustada

Pulss

Tavaline

Kiire

Aeglane

Tugev

Nõrk

Nahk
Temperatuur
Väga külm

Niiske
Külm ja niiske

Külm

Tavaline

Tavaline

Tavaline

Punetav

kuivatatud

Kuum
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Värvus
Kahvatu

Väga kuum
Millal isik viimati sõi?

4 • Töövahendid

4.1. SIS SEJ UH ATU S
MÄ RGI D
4.2. TÕS TEO PER ATS IOO NID E KÄE
VE JA ARV EST US
4.3. KON TRO LLI MIN E, JÄR ELE VAL
4.4. KON TRO LLI VO RM ID
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
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TRA ALE R
MÕ RRA LAE V
HAA RDÕ NGE PÜÜ GIA LUS
NOO DAP ÜÜG I-/JA DAÕ NGE PÜÜ GI-/
R
TRAGIP ÜÜG IALU S VÕI PIIM TRA ALE
SEIN NOOT
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KONTROLLIGE
REGULAARSELT
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4.1.

SISSEJUHATUS

TÖÖVAHENDID
Viitab mis tahes vahenditele/seadmetele, mida laeva pardal töö tegemiseks kasutatakse, näiteks


käsitööriistad, nii elektrilised kui ka käsitsi opereeritavad;



redelid, nii statsionaarsed kui ka kaasaskantavad;



konveierid;



liftid;



külmutusseadmed;



kambüüsi ja roolikambri varustus;



vintsid;



pardale hiivamise seadmed;



võrgupoolid;



tõsteplokid, kraanad ja nendega seotud tekiplokid, ripp-plokid ja platvormid;



kaldapõhine varustus maabumiseks, näiteks kahveltõstukid ja iseliikuvad tööseadmed.

Iga laeval tehtavate tegevuste eest vastutav isik peab veenduma, et varustus on


kasutuseks ja eesmärgiks sobiv ja töökorras;



järjepidevalt töökorras hoitud, et töötajate tervis ja turvalisus ei satuks ohtu;



kasutusohutuse seisukohast korrapäraselt kontrollitud.

Kõik kontrollid peab tegema selleks pädev isik ning kontrollide andmed tuleb talletada.

Tõsteseadmete, näiteks vintside ja hiivamisseadmete puhul tuleb rakendada erilisi ohutusmeetmeid ja kontrolle. Tõsteseadmed peavad olema


ettenähtud kasutuseks sobivad, piisava vastupidavusega ja stabiilsed. Samuti peavad sobima kasutatav koormus ja
kõik tõstetavad raskused (nt kalakastid, tõstekonksud jne);



paigutatud ja paigaldatud nii, et sellega välditakse vigastuste tekkimist näiteks varustuse või koorma kukkumise või
sellelt löögi saamise tõttu;



selgelt märgistatud asjakohaste andmetega, mida tuleb ohutu kasutuse tagamiseks arvesse võtta
(nt ohutu töökoormuse kohta). Vahendid nagu tropid, klambrid jms tuleb samuti märgistada.

Operaatorid peavad tagama, et


tõstetegevused on planeeritud ja nende üle teevad pädevad isikud ohutul viisil järelevalvet;



enne tegevuse alustamist on tehtud asjakohane riskihindamine;



inimeste tõstmiseks kasutatavad seadmed on asjakohaselt märgistatud ja on sellise tegevuse jaoks ohutud, näiteks on
rakendatud sobivaid ettevaatusabinõusid riski vähendamiseks;



kõik defektsed seadmed kõrvaldatakse kohe tööst.
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Eespool nimetatud põhjustel peab pädev isik suutma tõendada oma põhjalikke teadmisi tõsteseadmetest ja tõstetöödest.
See isik võib olla kapten või meeskonnaliige, kuid soovitatav on kvalifitseeritud töötaja rakendamine.

TÕSTEOPERATSIOONIDE KÄEMÄRGID

Diagrammid on esitatud Ühendkuningriigi mere- ja rannavalveameti loal.

TEGEVUSE KATKESTAMINE
Lõpetage juhiste
järgimine

TÕSTMINE

PEATAMINE

LANGETAMINE

PÖÖRAMINE
VASAKULE

MINU POOLE
LIIGUTAMINE

MINUST EEMALE
LIIGUTAMINE

Andke märku mõlema käega

LIIGUTAMINE
VASAKULE

AVARIISEISKAMINE

PÖÖRAMINE
PAREMALE

LIIGUTAMINE
PAREMALE

VI-14. Standardsed käemärgid tõsteoperatsioonide jaoks
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TEGEVUSE ALUSTAMINE
Järgige minu juhiseid

Pinge lõdvendamise
või pingutamise
signaliseerimiseks
kõverdage ja sirutage
sõrmi.
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4.2.
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4.3.

KONTROLLIMINE, JÄRELEVALVE JA ARVESTUS

Enne tõsteseadmete või nende osade esmakordset kasutamist peab neid kontrollima pädev isik. Ka regulaarselt kasutatavaid
tõsteseadmeid tuleb võimalike defektide välistamiseks põhjalikult vähemalt kord aastas kontrollida.
Pädev isik koostab selleks kontrollimiskava ning pädev isik teeb ka kontrollid, mille üksikasjad talletatakse hooldusraamatus, mis
peab kontrollimiseks kättesaadav olema. Pärast iga inspektsiooni või tõsteseadmete kontrollimist tuleb kalapüügilaeva omanikule ja kaptenile esitada asjakohane aruanne, et vajaduse korral saaks teha tarvilikud tegevused.
Arvesse tuleb võtta kõik tõstetegevuseks kasutatavad seadmed, sh ankurdus-, fikseerimis- või tugikinnitused. Samuti peavad
hõlmatud olema kõik ketid, tropid, aaspoldid jms. Arvestusest võib välja jätta tavapärase kalapüügitegevuse ajal vees või vee
all olevad hiivamisvarustuse osad (vaierid, köied, ketid, lülid, seeklid jms). Kui aga hiivamiseks kasutatakse traalvintsi või sarnast
hiivamisseadet, tuleb seda arvesse võtta.
See tähendab, et kuigi vintsi tõmbejõud võib olla viis tonni, siis juhul, kui seda kasutatakse üksnes tõstekorra kohta 0,5 tonni
kaaluva saagihulga tõstmiseks, tuleb seda kontrollida 0,5-tonnise koormuse põhjal.
Kontrollimise sagedus oleneb seadmete kasutustingimustest ja -viisist; ränkades ja kiiret roostetamist põhjustavates tingimustes
kasutatava varustuse puhul on mõistlik kontrolliintervall kolm kuud. Muu varustuse puhul võib selleks olla kuus kuud, kuid kõiki
seadmeid tuleb kontrollida vähemalt kord aastas.
Järgmises jaotises on soovitatud kontrolliviisi traalerite, lõkspüünisepüügi-, noodapüügi-, jadaõngepüügi-,haardõngepüügilaevade
ning tragidega töötavate laevade ja piimtraalerite ning seinnooda puhul. Silmas tuleks pidada, et esitatud loetelu ei ole lõplik.

KONTROLLIVORMID

4.4.1. TRAALER

KIRJE

SEISUKORD/TULEMUS
A: rahuldav
R: vajab parandamist/asendamist/reguleerimist
C: parandatud
NA: ei kohaldata
3 kuud

6 kuud

9 kuud

12 kuud

Vints, sealhulgas iste, pidurid, sidurid, käikude
juhikud, rullikud, juhtklapp ja hüdraulika
Tekiplokid ja ripp-plokid, sh seeklid
Puksiiripunkt, -ketid ja -trossid, pidurdusketid
Koti tõstmise poom või platvorm, sh vints,
tross, plokk, seeklid, juhtklapp ja hüdraulika
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4.4.

Lossimisseadmed, sh losspoom, plokid, tross,
konksud, seeklid, kastikonksud, vints, juht
klapp ja hüdraulika
Plokid ja kraana
6 kuud

12 kuud

Võrgupool, sh juhtseade ja hüdraulika
Kalade käitlemise süsteem, konveier, tõstuk
jms
Kalatrümmi redel
Käsipurusti
Elektritrell
Keevitusalus
Kaasaskantav generaator
Põletus- ja lõikeseadmed
12 kuud
Käsitööriistad ja mitmesugused abivahendid
Hammerlocki seeklid
Lahtine tõstevarustus
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Lahtist tõstevarustust, näiteks ketiplokke, tuleb kontrollida enne kasutuselevõttu ja 12 kuu möödumisel.
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4.4.2. MÕRRALAEV

KIRJE

SEISUKORD/TULEMUS
A: rahuldav
R: vajab parandamist/asendamist/reguleerimist
C: parandatud
NA: ei kohaldata
3 kuud

6 kuud

9 kuud

Hiivamisseade, sh platvorm, tekiplokid,
eraldusseadis, juhtseade ja hüdraulika
Taaveti nokk, sh taavetikinnitus, plokk ja
seekel
Sandekirullik, kui seda kasutatakse taaveti
ploki asemel
Koti tõstmise poom või platvorm, sh vints,
tross, plokk, seeklid, juhtklapp ja hüdraulika
Lossimisseadmed, sh losspoom, plokid, tross,
konksud, seeklid, kastikonksud, vints, juht
klapp ja hüdraulika
6 kuud

12 kuud

Kalatrümmi redel
Käsipurusti
Elektritrell
Keevitusalus
Kaasaskantav generaator
Põletus- ja lõikeseadmed
12 kuud
Käsitööriistad ja mitmesugused abivahendid
Lahtine tõstevarustus
Lahtist tõstevarustust, näiteks ketiplokke, tuleb kontrollida enne kasutuselevõttu ja 12 kuu möödumisel.
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12 kuud

KIRJE

SEISUKORD/TULEMUS
A: rahuldav
R: vajab parandamist/asendamist/reguleerimist
C: parandatud
NA: ei kohaldata
3 kuud

6 kuud

9 kuud

12 kuud

Võrguhiivamisseade, sh platvorm, haardrullik/
konveier, juhtseade ja hüdraulika
Võrguraputi/virnastaja
Jadaõnge hiivamisseade, sh platvorm,
tekiplokid, eraldusseadis, juhtseade ja
hüdraulika
Kasutamise korral trossijuhik või taavetiplokk
Lossimisseadmed, sh losspoom, plokid, tross,
konksud, seeklid, kastikonksud, vints, juht
klapp ja hüdraulika
6 kuud
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4.4.3. NOODAPÜÜGI-/JADAÕNGEPÜÜGI-/HAARDÕNGEPÜÜGIALUS

12 kuud

Käsipoolid
Kalapuhastid
Kalatrümmi redel
Käsipurusti
Elektritrell
Keevitusalus
Kaasaskantav generaator
Põletus- ja lõikeseadmed
12 kuud
Käsitööriistad ja mitmesugused abivahendid
Lahtine tõstevarustus
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Lahtist tõstevarustust, näiteks ketiplokke, tuleb kontrollida enne kasutuselevõttu ja 12 kuu möödumisel.
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4.4.4. TRAGIPÜÜGIALUS VÕI PIIMTRAALER

KIRJE

SEISUKORD/TULEMUS
A: rahuldav
R: vajab parandamist/asendamist/reguleerimist
C: parandatud
NA: ei kohaldata
3 kuud

6 kuud

9 kuud

12 kuud

Vints, sealhulgas iste, pidurid, sidurid, käikude
juhikud, rullikud, juhtklapp ja hüdraulika
Losspoom, sh pöörlid, plokid ja trossid,
otsaplokid ning vabastusmehhanismid
Tekiplokid ja ripp-plokid, sh seeklid
Koti tõstmise poom või platvorm, sh vints,
tross, plokk, seeklid, juhtklapp ja hüdraulika
Lossimisseadmed, sh losspoom, plokid, tross,
konksud, seeklid, kastikonksud, vints, juht
klapp ja hüdraulika
Piimtraaleri / tragipüügilaeva taglastus
Piimtraaleri kinnitusketid (paigutamiseks ja
parandustöödeks)
6 kuud

12 kuud

Kalade käitlemise süsteem, konveier, tõstuk
jms
Kalatrümmi redel
Käsipurusti
Elektritrell
Keevitusalus
Kaasaskantav generaator
Põletus- ja lõikeseadmed
12 kuud
Käsitööriistad ja mitmesugused abivahendid
Lahtine tõstevarustus
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Lahtist tõstevarustust, näiteks ketiplokke, tuleb kontrollida enne kasutuselevõttu ja 12 kuu möödumisel.

KIRJE

SEISUKORD/TULEMUS
A: rahuldav
R: vajab parandamist/asendamist/reguleerimist
C: parandatud
NA: ei kohaldata
3 kuud

6 kuud

9 kuud

12 kuud

Abialus: seisukord, mootor, päästevarustus,
raadio
Vettelaskmis-/pardalevõtmisplatvorm:
tõstetrossid, plokid ja seeklid, vints ning
ülesehitus
Jadaõnge hiivamisseade, sh platvorm,
tekiplokid, eraldusseadis, juhtseade ja
hüdraulika
Ahtrivõrgu hiivamisseade, sh hüdraulilised
kinnitused ja juhtelemendid
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4.4.5. SEINNOOT

Vööris olev võrguhiivamisseade, sh hüdraulilised kinnitused ja juhtelemendid
Seinnooda kokkuveotrossi vints, seonduvad
plokid ja taglastus
Pardalehiivamise seade ja vints, sh poom ja
kogu taglastus
Kalapump, sh poom ja kogu taglastus
Võrgu transportimise rullikud, sh kraana ja
juhtelemendid
Lossimisel kasutatav poom/kraana, sh kõik
seonduvad plokid, ketid, seeklid jne
6 kuud

12 kuud

Kalatrümmi redel
Käsipurusti
Elektritrell
Keevitusalus
Kaasaskantav generaator
Põletus- ja lõikeseadmed
12 kuud

Hammerlocki seeklid
Lahtist tõstevarustust, näiteks ketiplokke, tuleb kontrollida enne kasutuselevõttu ja 12 kuu möödumisel.
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Käsitööriistad ja mitmesugused abivahendid

5 • Hädaolukorraõppused

5.1. SIS SEJ UH ATU S
US
5.2. KUI DAS VIIA LÄB I TÕH US ÕPP
5.3. HÄD AOL UKO RRA PLA AN
KON TRO LLN IME KIR I
5.4. HÄD AOL UKO RRA TEG EVU STE
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5.4.1. INIM ENE ÜLE PAR DA
5.4.2. VEE SISS EVO OL
INE HÄD AOL UKO RD
5.4.3. KEH AVI GAS TUS / MED ITSI INIL
5.4.4. RAS KED ILM AOL UD
5.4.5. TUL EKA HJU
5.4.6. LAE VA MAH AJÄTMI NE

UKO RRAÕPP UST E KOH TA
5.5. AND ME D TOI MU NU D HÄD AOL
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VÕIMALIKE
OLUKORDADE
ÜLE
ARUTLEMINE
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5.1.

SISSEJUHATUS

Hädaolukorraõppus on harjutus, mille puhul kaptenil ja meeskonnaliikmetel on võimalus simuleerida pardal katastroofis või
ohtlikus olukorras valitsevaid tingimusi, et oma reaktsiooni treenida. Ehkki õppuse kestel ei pruugita ette näha kõiki võimalikke stsenaariume, annab see meeskonnaliikmetele aimduse sellest, kuidas hädaolukorras käituda. Asjakohase hädaolukorrale reageerimise eesmärk on järgmine:


saavutada kiire reaktsioon;



olukorda juhtida või selle eskaleerumine ära hoida;



aidata kaasa evakueerumisele ning ohu eest põgenemisele ja päästmisele;



päästa elusid (õigeaegse meditsiinilise abi tagamisega);



kaitsta laeva ja selle varustust.

Õppus peaks olema üles ehitatud nii, et iga meeskonnaliige saaks võimaluse harjutada temale määratud rolli, milles ta peaks
oskama tegutseda ka tegelikus hädaolukorras, jätaks meelde pardal saadaval oleva varustuse liigid ja asukohad ning muudaks
meeskonna kui terviku enesekindluse tugevamaks. Lisaks tuvastatakse õppuse abil hädaabiplaani n-ö nõrgad kohad, mis seejärel
parandatakse.
1. Muutke õppused mitmekesisemaks, valides pardal harjutamiseks erinevad olukorrad, näiteks tulekahju elu- või mootoriruumis,
meeskonnaliikme üle parda kukkumine või vigastatud isiku evakueerimine.
2. Ärge tekitage õppuse ajal kellelegi vigastuste tekkimise ohtu.
3. Meeskonnaliikmed peaksid oskama seadmeid enesekindlalt kontrollida ja kasutada.
4. Julgustage meeskonda koostööd tegema, et muuta olukorrale reageerimine ohutumaks ja tõhusamaks.
5. Meeskonnaliikmed võivad tunda teatavat survet. Oluline on siiski see, et nad suudaksid tegelikus hädaolukorras üksteist usaldada ja koostööd teha.
6. Korraldage iga õppuse kohta arutelu. Julgustage meeskonnaliikmeid rääkima sellest, mida nad õppisid ja mida saaks vajaduse korral hiljem paremini teha. Näidisküsimused:
yy

Kas on vaja täiendavat varustust?

yy

Kas varustuse võiks paigutada teistsugusesse asukohta?

yy

Kas mõni meeskonnaliige vajab täiendavat koolitust?
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KUIDAS VIIA LÄBI TÕHUS ÕPPUS
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5.2.
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5.3.

HÄDAOLUKORRA PLAAN

Plaani osana tuleks arvesse võtta ja logis talletada alljärgnevad andmed:
a) iga võimaliku hädaolukorra (nt inimene üle parda, tulekahju, mittetoimiv varustus) lühike kirjeldus;
b) iga hädaolukorra puhul järgnevalt kohe elluviidavate tegevuste kontrollnimekiri;
c) plaani kohaselt tehtavate tegevuste või menetluste eest vastutavate isikute määramine.

HÄDAOLUKORRA TEGEVUSTE KONTROLLNIMEKIRI

Käesolevas jaotises on esitatud kontrollnimekiri põhilistest tegevustest väikelaevadel kõige tõenäolisemalt tekkida võivate olukordade jaoks. Kontrollnimekiri võib abiks olla ka õppuse ja arutelu ettevalmistamisel.

5.4.1. INIMENE ÜLE PARDA
Rakendage sobivaid meetmeid üle parda kukkumise riski vähendamiseks, kuid olge valmis korraldama ka päästeoperatsiooni.
Olge teadlik sellest, mida teha, ja töötage välja just Teie laeva jaoks sobiv kava.
Üle parda kukkunud meeskonnaliikme päästeoperatsiooni tegevuskava peaks hõlmama alljärgnevaid tegevusi ja varustust.


Häire andmine: hüüdke „inimene üle parda“.



Järelevalvaja määramine: hoidke vette kukkunud meeskonnaliiget nägemisulatuses.



Päästerõnga viskamine: asukoha märgistamiseks.



Laeva pööramine: liikuge kukkunud meeskonnaliikmele vastu.



Hädaolukorra märguanne: kutsuge raadio teel abi.



Päästmine: kinnitage meeskonnaliikme pardale tagasi tõmbamise vahend.



Korraldamine: käepärast peaks olema sobiv päästevahend, näiteks korv, redel, tõstetropp vms.



Esmaabi / meditsiiniline abi: käepärast peaks olema ka esmaabikomplekt ning meeskonnaliikmed peaksid teadma, kuidas
hoida ära alajahtumist.
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5.4.

5.4.2. VEE SISSEVOOL
Tekita laevadel võib üleujutus / veega täitumine juhtuda mis tahes ajal merel või sadamas olles. Veega täitumist saab ära hoida,
ent kui seda ei tehta, saab seda enamjaolt vähemalt kontrolli all hoida. Kui üleujutus avastatakse ruttu, saab lekkivad torud eraldada ja üleujutuse vee väljapumpamise abil kontrolli all hoida.
Veega täitumine võib aga toimuda kiiresti ja hiline avastamine ei jäta põhjuse kõrvaldamiseks piisavalt aega. Tõhus lekkehäiresüsteem võib üleujutuse varajaseks avastamiseks olla hädavajalik komponent.



Andke häire.



Käivitage pumbad ja kontrollige nende tööd.



Roolikambris olev järelevalvaja peaks raadio teel saatma teate lähimale laevale ning rannavalvele.



Pöörake laev madalama vee või sadama poole ja kaaluge randumist.



Proovige luukide/ventiilide sulgemise või avause sulgemise abil vee juurdevool peatada.



Kui pumbad ei toimi, siis väljuge ja sulgege laeva osa.



Sulgege vee edasivoolamine vältimiseks uksed, luugid ja avad.



Liigse vee ärajuhtimiseks jätke piigartid või tormiluugid avatuks.



Püstitage ajutised vaheseinad või kasutage kambrite eraldamiseks kalakaste.



Proovige leida lekkivad kohad kõrvuti olevate kambrite vahel.



Võtke arvesse üleujutatud kambritest tulenevat ohtu stabiilsusele.



Kasutage vee sissevoolu peatamiseks lekke peatamise vahendeid.



Olge valmis vajaduse korral laeva maha jätma. Jääge laevale nii kauaks, kui see on veel ohutu.



Jätke laev maha üksnes kapteni käsul.



Ärge kandke isiklikku ujuvusvahendit ega päästetürpi, kui olete laeva sees (suletud ruumis), sest nende vahendite ujuvus võib
ootamatu kaadumise korral pääsemist takistada. Hoidke päästevahendid siiski käepärast, et neid laevast välja pääsedes
kohe kasutada.
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Üleujutuse või sellest tulenevate kahjude riski vähendamiseks hoidke alati töökorras veekindlad kambrid ning kontrollige, et kõik
teki all olevad ruumid on hooldatud ja toimivad hästi. Üleujutuse tekkimisel Teie laeval tehke alljärgnevat.
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5.4.3. KEHAVIGASTUS / MEDITSIINILINE HÄDAOLUKORD
Meeskonnaliikmed peaksid olema läbinud esmaabikoolituse ja teadma, kuidas käituda meditsiinilistes hädaolukordades, näiteks teadvusekaotuse, lõike- ja põletushaavade, alajahtumise või külmašoki puhul. Kui keegi saab vigastada, tuleks käituda
alljärgnevalt.


Jälgige pardal olevat vigastatud isiku tervislikku seisundit.



Kui olukord on eluohtlik, edastage häire, saates raadio teel välja Mayday-hädakutsungi.



Küsige vajaduse korral raadio teel meditsiinilist nõu.



Olge valmis helikopteri või muu laeva abil toimuvaks evakueerimiseks.



Pöörduge tagasi sadamasse.

5.4.4. RASKED ILMAOLUD
Enne merele minemist veenduge, et olete teadlik oodatavatest ilmastikuoludest ja kohalikus piirkonnas valitsevatest
mereoludest.


Merel olles jälgige piirkonnas valitsevaid ilmastikuolusid pidevalt.



Kui selge on olude peatne halvenemine ja/või kavatsete läbida ohtlikku piirkonda, teavitage sellest enne meeskonnaliikmeid.



Sulgege uksed, luugid ja avad, et vältida vee sattumist laeva.



Pumbake pilss stabiilsuskao vältimiseks tühjaks.



Meeskonnaliikmed peaksid tekil oleva lahtise varustuse ja lasti kinnitama.



Kontrollige kõiki keret läbivaid sisse- ja väljalaskeavasid ning veenduge, et neis ei oleks lekkeid.



Olge valmis tegema ajutisi parandustöid.



Ärge kandke isiklikku ujuvusvahendit ega päästetürpi, kui olete laevas sees (suletud ruumis), sest nende vahendite ujuvus
võib ootamatu kaadumise korral pääsemist takistada. Hoidke päästevahendid siiski käepärast, et neid laevast välja pääsedes
kohe kasutada.



Kui see peaks vajalikuks osutuma, proovige laev ankurdada varjulistes vetes (ohutus paigas).

5.4.5. TULEKAHJU
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Tulekahju võib alguse saada kambüüsist või mootoriruumist. Varustage laev neis asukohtades sobivate tuletõrjevahenditega.
Veenduge, et söögivalmistamisala ümbrus on puhas ning et selle lähedal on võimaliku tulekahju kustutamiseks olemas tulekustutustekk. Mootoriruumi tuleks aga paigaldada näiteks inertgaasisüsteem. Kontrollige regulaarselt sprinklersüsteemi klappe.
Tulekahju korral olge valmis tegema alljärgnevat.


Tulekahju avastaja peab andma häiret.



Tuleb teavitada rannavalvet.



Kui võimalik, tuleb kindlaks teha tulekahju allikas.



Ventilatsioon tuleb välja lülitada. Sulgeda tuleb kõik luugid, uksed, avad ja aknad ning välja lülitada kompressorid.



Mõjutatud alal tuleb välja lülitada ka elektritoide.



Tuleb tagada isikute pääsemina tulekahjutsoonist.



Tulekahju tuleb hoida kontrolli all või kustutada.



Laeva tuleb manööverdada nii, et tuule mõju tulekahjule oleks minimaalne.



Laeva asend peaks olema selline, et tuul puhuks suitsu laevast eemale.



Tule leviku vältimiseks tuleb kontrollida ka kõiki kõrvalasetsevaid ruume.



Kui tulekahju on kustutatud, tuleb kontrollida laeva stabiilsust.



Kui kustutamiseks kasutati vett, on vaja alustada vee kõrvaldamisega.



Seejärel tuleb hinnata edasiste tegevuste vajadust.



Päästa tuleb ka varustus.



Häire andmine.



MAYDAY-kutsungi edastamine ja häire põhjusest teavitamine.



Kinnitatud ja töökorras päästeparve olemasolu ja selle rakendamine.



Käepärast peaks olema nn kaasa haaratav komplekt. Komplekt võib sisaldada näiteks alljärgnevat.
yy

Signaalraketid või muud visuaalselt häire andmise vahendid

yy

Avariiraadiopoi (EPIRB)

yy

Radartransponder (SART)

yy

Taskulambid

yy

VHF-raadiosaatjad, ka kaasaskantavad

yy

Vesi ja mitteriknev toit

yy

Esmaabikomplekt

yy

Soojad rõivad



Meeskond tuleb kokku kutsuda ja igaühele tuleb määrata ülesanne või kohustus.



Kui olukord on eluohtlik (laev on uppumas), siis jätke laev maha.



Veekindlad avad tuleb sulgeda.



Vette tuleb lasta päästeparv. Kui võimalik, minge päästeparvele ise kuivaks jäädes.



Vangliin tuleb hoida kindlalt laeva külge kinnitatuna, ent kui kõik liikmed on päästeparvel, olge valmis vangliini vabastamiseks.



Võtke kasutusele tormiankur ja täitke parve põhi õhuga.



Määrake vaatlejad.



Aktiveerige avariiraadiopoi (EPIRB).



Juhtige ja hinnake olukorda järjepidevalt kuni lõpliku pääsemiseni.
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Laeva mahajätmiseks valmistumine hõlmab olenevalt ajast ja tingimustest alljärgnevat.
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5.4.6. LAEVA MAHAJÄTMINE
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5.5.

ANDMED TOIMUNUD HÄDAOLUKORRAÕPPUSTE KOHTA

Inimene üle parda

Kuupäev

Üleujutus

Kuupäev

Esmaabi

Kuupäev

Halvad ilmastikuolud

Kuupäev

Tulerisk

Kuupäev

Laeva mahajätmine

Kuupäev
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1. LIS A. EU-OSH A DIR EKT IIVI D
D
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LISAD

1. LISA. EU-OSHA DIREKTIIVID



Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (raamdirektiiv)
ELT L 183, 29.6.1989, lk 1.



Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EMÜ, töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse
ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 393, 30.12.1989, lk 18.



Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ, tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste
käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ
artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 156, 21.6.1990, lk 9.



Nõukogu 25. juuni 1991. aasta direktiiv 91/383/EMÜ, millega täiendatakse meetmeid tähtajalise või ajutise töösuhtega
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise soodustamiseks
ELT L 206, 29.7.1991, lk 19.



Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ, ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid
raviteenuseid laevadel
ELT L 113, 30.4.1992, lk 19.



Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ, töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 245, 26.8.1992, lk 23.



Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ, noorte kaitse kohta tööl
ELT L 216, 20.8.1994, lk 12.



Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud
ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 131, 5.5.1998, lk 11.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ, töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) –
direktiivi 90/679/EMÜ kodifitseerimine
ELT L 262, 17.10.2000, lk 21.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. auuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ, töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete
kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 177, 6.7.2002, lk 13.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ, töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete
kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 42, 15.2.2003, lk 38.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1
tähenduses) (kodifitseeritud versioon).
ELT L 158, 30.4.2004, lk 50.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ, töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete
kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
ELT L 114, 27.4.2006, lk 38.



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/104/EÜ, töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1
tähenduses) (direktiividega 95/63/EÜ, 2001/45/EÜ ja 2007/30/EÜ muudetud direktiivi 89/655/EMÜ kodifitseerimine)
ELT L 260, 3.10.2009, lk 5. Töövahendite kasutamine, 1989

IMO, rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG), vastu võetud 20. oktoobril 1972. aastal
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx



IMO, rahvusvaheline mereotsingu ja merepääste konventsioon (SAR), vastu võetud 27. aprillil 1979. aastal
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf



FAO, vastutustundliku kalapüügi juhend, 1995
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm



FAO/ILO/IMO, kalapüügilaevade töötajate koolitamist ja sertifitseerimist käsitlev juhenddokument, 2000
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/



FAO/ILO/IMO, väikeste kalapüügilaevade projekteerimist, ehitamist ja varustust käsitlevad vabatahtlikkusel põhinevad juhised,
2005
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/



ILO, töö kalapüügikonventsiooni raames, 2007 (konventsioon nr 188)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188



ILO, töö kalapüügisoovituse raames, 2007 (soovitus nr 199)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199



IMO, merel toimuvate õnnetus- või vahejuhtumite uurimise rahvusvaheliste standardite ja soovitatud tavade koodeks,
13. juuni 2008
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf



FAO/ILO/IMO, ohutust käsitlevad soovitused lühemate kui 12-meetriste tekiga kalapüügilaevade ja tekita kalapüügilaevade
jaoks, 2012
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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2. LISA. FAO/ILO/IMO ÕIGUSAKTID

KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?
Tasuta väljaanded:
• üksikeksemplarid:
EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);
• rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:
Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm),
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm)
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*).
(*)

Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:
• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

KE-04-15-025-ET-N

Käesoleva juhendi eesmärk on ennetada riske, mis on seotud väikeste kalalaevade ja neil töötavate inimestega, ning tagada, et nii laevad kui ka nende meeskonnad jõuaksid reisilt turvaliselt tagasi. Võttes arvesse,
et kõnealused laevad moodustavad ligikaudu 80% ELi kalalaevastikust ning surmajuhtumite, vigastuste ja
kaotatud laevade arv on vastuvõetamatult suur, on käesolev juhend oluline, et ennetada riske ja kaitsta kalapüügiga tegelevat kogukonda laiemalt. Juhendi moodulid hõlmavad nii põhivaldkondi, nagu laev, meeskond,
kalapüügitoimingud, juhtumid tegelikust elust ja riskihindamine, kui ka lisateavet ujuvusvahendite, stabiilsuse,
esmaabi, töövahendite ja hädaolukorraõppuste kohta. Sõnastik, illustratsioonid, fotod ja tabelid aitavad esile
tuua juhendi olulisi punkte, seega on juhend väga kasutajasõbralik.
Käesolev väljaanne on nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul saadaval kõikides ELi ametlikes keeltes.

Meie väljaandeid saate alla laadida või neid tasuta tellida aadressil
http://ec.europa.eu/social/publications
Kui soovite saada korrapäraselt teadaandeid tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadilt, registreeruge tasuta e-uudiskirja Social Europe
saamiseks aadressil http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

