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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Suuniste taust ja reguleerimisala 
Nende mittesiduvate suuniste eesmärk on aidata tagada tööandjate ja töötajate ohutus ja tervishoid 
COVID-19 pandeemia tõttu oluliselt muutunud töökeskkonnas. Suuniste sisu: 

Riski hindamine ja sobivad meetmed 
 COVID-19ga kokkupuutumise minimeerimine 
 pärast sulgemisperioodi töö jätkamine 
 suure puudujate arvuga toimetulemine 
 kodukontoris töötavate töötajate juhtimine 

Töötajate kaasamine 

Haigestunud töötajate eest hoolitsemine 

Tulevikuplaanid ja kogemusest õppimine 

Teabega kursis püsimine 

Teave spetsiifilistele sektoritele ja ametikohtadele 

Suunised hõlmavad näiteid üldistest meetmetest, mis võivad aidata tööandjal sõltuvalt konkreetsest 
tööolukorrast luua tegevuse jätkamisel piisavalt ohutu ja tervisliku töökeskkonna. 

See dokument sisaldab linke EU-OSHA avaldatud asjaomasele teabele ning dokumendi lõpus on 
toodud mitmesugustest allikatest pärinevate erinevatele sektoritele ja ametikohtadele suunatud 
materjalide loetelu. Palun pidage silmas, et selles suunisdokumendis sisalduv teave ei ole mõeldud 
tervishoiuasutustele, mille jaoks on avaldatud spetsiifilised nõuanded (nt ECDC, WHO, CDC poolt). 

Kui teil on konkreetseid küsimusi või muresid, mida selles dokumendis ei käsitleta, kasutage palun 
kohalike ametiasutuste, näiteks terviseameti või tööinspektsiooni väljastatud teavet. 

 

Sissejuhatus 
Enamik Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidest on pärast 2019. aasta uudse koroonaviiruse (COVID-19) 
pandeemia puhkemist haiguse leviku vastu võitlemiseks võtnud mitmesuguseid meetmeid, sh töökohti 
mõjutavad meetmed. Kriisil on olnud ränk mõju tööelule, seetõttu peavad kõik ühiskonna osad – sh 
ettevõtted, tööandjad ja sotsiaalsed partnerid – andma töötajate, nende perede ja laiema ühiskonna 
kaitsmisel oma panuse. 

Piirangute, näiteks mittehädavajaliku tegevuse peatamise olemus ja ulatus varieeruvad liikmesriikide 
lõikes, ent valdav osa töötajatest töötavad praegu kodust või, kui tööd ei saa teha kaugtööna, on töölt 
koju jäänud ja saavad üldiselt palga asemel asendussissetulekut. 

Kui füüsilise distantsi hoidmise meetmed on COVID-19 edasikandumise ulatust piisavalt vähendanud, 
lubavad riiklikud pädevad asutused järk-järgult taas tööd alustada. Seda tehakse sammhaaval, 
alustades tervisekaitse ja majanduse seisukohalt hädavajalikust tööst ja lõpetades tööga, mida saab 
edukalt teha ka kodukontorist. Sõltumata sellest, kuidas ja missuguses ulatuses normaalne töö jätkub, 
on siiski väga tõenäoline, et mõned meetmed jäävad mõneks ajaks kehtima, et vältida nakatumise 
määra järsku suurenemist (COVID-19: guidance for the workplace (COVID-19: suunised töökohale)). 
Samuti on võimalik, et nakatumiste sagenemise tõttu on vaja teatud hetkel tulevikus teatud juhtudel 
võtta taas piiravaid meetmeid. 

COVID-19 kriis paneb tööandjad ja töötajad surve alla sõltumata sellest, kas nad on pidanud 
kehtestama väga kiiresti uusi töökordi ja töömeetodeid või oma töö ja äritegevuse peatama. Tööohutus 
ja -tervishoid pakub töökohale naasmiseks praktilist tuge: sobivad ennetavad meetmed aitavad pärast 
füüsilise distantsi hoidmise meetmete lõdvendamist ohutult ja tervislikult tööle naasta ning aitavad ka 
COVID-19 levikut kontrolli all hoida. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Uuendage oma riskihinnangut ja võtke sobivaid meetmeid 
Nagu ka tavalistes töötingimustes on füüsilise ja psühhosotsiaalse töökeskkonna riskide tuvastamine ja 
hindamine COVID-19 ohjamiseks võetavate meetmete raames tööohutuse ja -tervishoiu korraldamisel 
esimene samm. Tööandjad on kohustatud tööprotsessi muutumise korral oma riskihinnangu üle 
vaatama ja kaaluma kõiki, ka vaimset tervist mõjutavaid riske. Riskihinnangu ülevaatamisel tuleb 
tähelepanu pöörata kõigile probleeme põhjustavatele anomaaliatele ja olukordadele ning mõelda, 
kuidas need võivad aidata organisatsioonil pikemas perspektiivis vastupidavamaks muutuda. Ärge 
unustage kaasata riskihindamise ülevaatamisse töötajaid ja nende esindajaid ning pidage nõu ka 
riskiennetamise spetsialisti või töötervishoiuteenuste osutajaga, kui teil on võimalik nende abi kasutada. 
Hankige riskihindamise jaoks pädevatelt riigiasutustelt ajakohane teave COVID-19 leviku kohta teie 
piirkonnas. Kui riskihinnang on uuendatud, tuleb järgmise sammuna koostada tegevuskava, mis hõlmab 
sobivaid meetmeid. Alljärgnevalt on välja toodud mõned COVID-19ga seotud küsimused, mida tuleb 
selle kava koostamisel arvesse võtta. 

Töökohal COVID-19ga kokkupuutumise minimeerimine 
COVID-19ga töökohal kokkupuutumise piiramiseks ohutute töömeetodite võtmiseks on esmalt vaja 
hinnata riske ja seejärel rakendada kontrollimeetmete hierarhia. See tähendab kontrollimeetmete 
võtmist eelkõige riski kõrvaldamiseks ja – kui see ei ole võimalik – töötajate riskiga kokkupuutumise 
minimeerimiseks. Alustage kollektiivsetest meetmetest ja täiendage neid vajaduse korral 
individuaalsete meetmetega, näiteks isikukaitsevahenditega. Allpool on toodud mõned näited 
kontrollimeetmetest, ent osad neist ei ole oma olemuse tõttu kohaldatavad kõigile töökohtadele ega 
töödele. 

 Tehke ainult neid töid, mis on praegu hädavajalikud; mõned tööd võib olla võimalik edasi lükata 
ajani, mil risk on väiksem. Osutage võimaluse korral teenuseid kaugsuhtluse vormis (telefoni 
või video kaudu), mitte isiklikult. Veenduge, et töökohal on ainult need töötajad, kelle 
kohalviibimine on töö tegemiseks hädavajalik, ja minimeerige kolmandate isikute 
kohalviibimine. 

 Vähendage töötajatevahelisi kontakte nii palju kui võimalik (nt koosolekute ja puhkepauside 
ajal). Eraldage töötajad, kes saavad enda tööülesandeid ohutult üksi täita ja kelle tööks ei ole 
vaja spetsiaalseid teisaldamatuid seadmeid või masinaid. Laske neil näiteks võimaluse korral 
töötada üksi kontoriruumis, mida ei kasutata, töötajate puhketoas, sööklas või 
koosolekuruumis. Paluge võimaluse korral haavatavatel töötajatel (vanematel ja krooniliste 
haigustega (sh hüpertensioon, kopsu- või südameprobleemid, diabeet) inimestel ja vähiravil või 
muul immunosupressiooni hõlmaval ravil inimestel ning rasedatel töötajatel kodust töötada. 
Kaugtöö võib olla vajalik ka töötajate puhul, kelle lähedased kuuluvad riskirühma. 

 Vältige füüsilist kokkupuudet klientidega ja klientide vahel või piirake seda, kui seda ei saa 
vältida. Näiteks interneti või telefoni teel tellimuste vastu võtmine, kontaktivaba tarne või ohjatav 
sissepääs (vältides samal ajal väljas rahvamassi kogunemist) ja füüsilise distantsi hoidmine nii 
ettevõtte ruumides kui ka väljaspool. 

 Kaupade tarnsportimisel laske kaubad peale võtta või maha laadida väljaspool ettevõtte ruume. 
Tutvustage autojuhtidele autokabiinis hügieenilisuse tagamise eeskirju ja varustage nad sobiva 
desinfitseerimisgeeli ja puhastuslappidega. Transporditöötajatel peab lubama kasutada 
olmeruume, näiteks tualettruume, kohvikuid, riietusruume ja duširuume, ent rakendada tuleb 
piisavaid ettevaatusabinõusid (näiteks korraga ühe kasutaja ruumi lubamine ja regulaarne 
koristamine). 

 Paigutage töötajate vahele kindel barjäär, eriti juhul, kui neil ei ole võimalik üksteisest kahe 
meetri kaugusel olla. Barjäärid võivad olla spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud või 
näiteks plastkilest, eraldusseintest, teisaldatavatest sahtlikappidest või hoiukarpidest 
moodustatud. Selleks otstarbeks ei sobi esemed, mis ei ole jäigad või on avadega, näiteks 
potililled või kärud, millega kaasneb uus risk, näiteks komistamise või eseme kukkumisega 
seotud risk. Kui barjääri ei saa kasutada, tuleb töötajate vahele suuremate vahede loomiseks 
näiteks tagada, et töötaja mõlemale küljele jääb kasutamata laud. 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Kui vahetu kontakt ei ole välditav, tohib see kesta maksimaalselt 15 minutit. Vähendage 
vahetuste alguses ja lõpus ettevõtte erinevate osakondade töötajate kokkupuuteid. Korraldage 
lõunapauside ajad nii, et korraga viibiks kohvikus, puhkeruumis või köögis vähem inimesi. 
Tagage, et tualettruumides ja riietusruumides on korraga ainult üks töötaja. Pange tualettruumi 
esimesele uksele silt, mis näitab, kui üks tualetikabiinidest on kasutuses, et tualettruumi 
siseneks korraga ainult üks inimene. Arvestage töövahetuste korraldamisel puhastus- ja 
desinfitseerimistöödele kuluva ajaga. 

 Varustage sobivad kohad seebi ja vee või sobiva käte-desovahendiga ja paluge töötajatel 
sageli käsi pesta. Koristage ruume sageli, eriti lette, ukselinke, tööriistu ja muid pindu, mida 
inimesed tihti katsuvad, ja tagage võimaluse korral hea ventilatsioon. 

 Võtke sobivaid meetmeid puhastustöötajate ülekoormamise vältimiseks, näiteks suurendage 
puhastustöötajate arvu ja paluge neil jätta oma töökohad töölt lahkudes korda. Varustage 
töötajad salvrättidega ja kilekotiga vooderdatud prügikastidega, mida saab tühjendada sisuga 
kokkupuutumata. 

 Kui olete tuvastanud nakatumisriski, mis säilib vaatamata kõigi mõistlike ohutusmeetmete 
võtmisele, andke töötajatele vajalikud isikukaitsevahendid. Oluline on õpetada töötajad 
isikukaitsevahendeid õigesti kasutama ja tagada, et nad järgivad maskide ja kinnaste 
kasutamisel vastavaid suuniseid. 

 Pange töökoha sissepääsu juures ja teistes nähtavates kohtades üles plakatid, mis julgustavad 
töötajat haigena koju jääma, järgima köhimise ja aevastamise etiketti ning hoolitsema 
kätehügieeni eest. 

 Võimaldage töötajatel ühistranspordi asemel isiklikku transporti kasutada, näiteks tagage 
piisavalt parkimiskohti või koht jalgrataste turvaliselt hoidmiseks ja julgustage töötajaid 
võimaluse korral jala tööle tulema. 

 Kasutage vajaduse korral paindlikku puhkust ja kaugtööd, et piirata töökohal kohalviibimise 
vajadust. 

Täiendavat teavet, muuhulgas selle kohta, mida teha, kui teie töökohal on viibinud COVID-19sse 
nakatunu, ja nõuandeid reisimise ja koosolekute pidamise kohta, leiate dokumendist COVID-19: 
guidance for the workplace (COVID-19: suunised töökohale). Eraldi teavet on avaldatud ka 
piirialatöötajate ja lähetatud töötajate kohta (isikud, kes töötavad ühes riigis ja naasevad regulaarselt 
riiki, kus nad elavad). 

Pärast sulgemisperioodi töö jätkamine 
Kui teie töökoht on olnud seoses COVID-19ga teatud perioodiks suletud, koostage töö jätkamiseks 
kava, arvestades seejuures tööohutuse ja töötervishoiuga. Kava koostamisel tuleks mõelda järgmisele: 

 Uuendage enda riskihinnangut, nagu eespool kirjeldatud, ja tutvuge dokumendiga COVID-19: 
guidance for the workplace (COVID-19: suunised töökohale). 

 Kohandage enne täismahus töö jätkamist ja kõigi töötajate tööle naasmist töökoha 
ruumiasetust ja töökorraldust nii, et COVID-19 edasikandumise võimalus on väiksem. Kaaluge 
ümberkorralduste läbiviimiseks aja võitmiseks töö järk-järgult uuesti alustamist. Teatage 
kindlasti töötajatele enne töö alustamist tehtud muudatustest, tutvustage neile uut korda ja 
koolitage neid vajadusel. 

 Võtke võimaluse korral ühendust töötervishoiu ja tööohutuse alase nõustajaga ja rääkige 
temaga enda plaanidest. 

 Pöörake erilist tähelepanu riskirühma kuuluvatele töötajatele ja olge valmis kaitsma kõige 
haavatavamaid inimesi, sh vanemaid inimesi ja krooniliste haigustega (sh hüpertensioon, 
kopsu- või südameprobleemid, diabeet) inimesi ja vähiravil või muud immunosupressiooni 
hõlmaval ravil inimesi ning rasedaid töötajaid. Pöörake tähelepanu ka töötajatele, kelle 
lähedased kuuluvad riskirühma. 

 Kaaluge ärevuse või stressi all kannatavate töötajate toetamise võimalust. Selleks võivad juhid 
töötajatelt sagedamini küsida, kuidas neil läheb, soodustada töötajatevahelist suhtlust või 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women


 

   5 

 

COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

sõbrunemist, teha muudatusi töökorralduses ja tööülesannetes, käivitada töötajate toetamise 
programmi või juhendamisteenuse ja teha neile kättesaadavaks töötervishoiuteenuse 
kontaktandmed. Pidage silmas, et töötaja elus võivad olla toimunud traumaatilised sündmused, 
näiteks raske haigus või sugulase või sõbra surm, töötaja võib olla ka rahalistes raskustes või 
tal võib olla probleeme isiklikes suhetes. 

 Pärast individuaalset või kollektiivset isolatsiooniperioodi tööle naasvad töötajad on tõenäoliselt 
mures, eelkõige nakatumisriski pärast. Need mured – eriti juhul, kui tööd on muudetud – võivad 
põhjustada stressi ja vaimse tervise probleeme. Füüsilise distantsi hoidmise meetmete võtmise 
ajal on nende probleemide tekkimine tõenäolisem ja lisaks ei ole võimalik kasutada 
tavapäraseid toimetulekumehhanisme, näiteks isiklikku ruumi eraldumist või teistega 
probleemist rääkimist (vt Return to work after sick leave due to mental health problems (Pärast 
vaimse tervise probleemide tõttu haiguslehel olemist tööle naasmine)). Andke töötajatele teavet 
avalikult kättesaadavate toe ja nõu saamise allikate kohta. Mental Health Europe on avaldanud 
teavet enda vaimse tervise eest hoolitsemise ja COVID-19 ohuga toimetuleku kohta. 

 Töötajad võivad muretseda suurema nakatumise ohu pärast töökohal ja võivad mitte soovida 
tööle naasta. Tähtis on nende muredest aru saada, anda neile teavet võetud meetmete ja 
vajadusel pakutava toe kohta. 

Suure puudujate arvuga toimetulemine 
Paljud teie töötajad võivad teie kohaliku piirkonna nakatumiste osakaalust ja kehtestatud piirangutest 
sõltuvalt COVID-19 tõttu töölt puududa. Kui töötaja on ettevaatusabinõuna kodus karantiinis, võib tal 
olla võimalik kaugtöö vormis tööd jätkata (vt allpool), kui see nii ei ole, ei ole töötajal teatud perioodil 
võimalik enda tööd teha. 

Töötajad, kellel on COVID-19 diagnoositud, jäävad töölt eemale ja on töövõimetud oluliselt kauem, ja 
need, kes haigestuvad raskemini, võivad pärast nakkushaigusest paranemist vajada pikemat 
rehabilitatsiooniperioodi. Mõned töötajad võivad puududa ka seetõttu, et peavad sugulase eest 
hoolitsema. 

 Kui töölt puudub kasvõi vaid ajutiselt oluline arv töötajaid, võib ettevõtte tegevuse jätkumine olla 
raskendatud. Ehkki olemasolevad töötajad peaksid töösse suhtuma paindlikult, on oluline, et 
nad ei satuks olukorda, milles peavad riskima oma tervise või ohutusega. Suurendage 
töökoormust võimalikult vähe ja veenduge, et suurema koormusega töötamine ei kesta liiga 
kaua. Keskastmejuhtide tähtis ülesanne on olukorda jälgida ja tagada, et ükski töötaja ei ole 
ülekoormatud. Pidage lugu töö- ja puhkeaja alastest eeskirjadest ja kokkulepetest ning lubage 
töötajatel end töövabal ajal kättesaamatuks teha. 

 Väiksema tööjõuga toimetulemiseks töö ümberkorraldamisel, näiteks uute töömeetodite ja -
korra rakendamisel ja rollide ja kohustuste muutmisel mõelge, kas personal vajab täiendavat 
koolitust ja tuge, ning veenduge, et kõik töötajad on neile määratud ülesannete täitmiseks 
pädevad. 

 Ristkoolitage töötajaid kõige olulisemaid tööoperatsioone teostama nii, et ettevõte saaks 
töötada ka siis, kui puuduvad võtmetöötajad. 

 Ajutise personali kasutamise korral on oluline neid töökohal esinevatest riskidest teavitada ja 
neid vajaduse korral koolitada. 

Kodukontoris töötavate töötajate juhtimine 
Enamikus liikmesriikidest võetud füüsilise distantsi hoidmise meetmete raames on eelistatud või 
kohustuslik kodukontoris töötamine, kui töötaja töö olemus seda võimaldab. Paljud nendest inimestest 
teevad esimest korda kaugtööd ja nende töökeskkond on tõenäoliselt töökohaga võrreldes paljudes 
aspektides puudulik. See, missuguses ulatuses töökeskkonda saab kohandada, sõltub töötaja 
asjaoludest ning ümberkohandamiseks kasutatavast ajast ja ressurssidest. 

Nõuanded kodus ohutult ja tervislikult töötamise kohta leiab siit, ent see allikas on suuresti suunatud 
neile, kes teevad kaugtööd regulaarselt või pikaajaliselt. Allpool on toodud mõned soovitused neid 

https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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töötajaid mõjutavate riskide vähendamiseks, kellel ei ole olnud võimalik enda kodust töökohta korralikult 
ette valmistada. 

 Viige läbi kaugtööd tegevaid töötajaid ja nende esindajaid hõlmav riskihindamine. 
 Lubage töötajatel tööl kasutatavad vahendid ajutiselt koju viia (kui nad ei saa seda ise teha, 

kaaluge vahendite kohaletoimetamist). See võib hõlmata näiteks arvutit, monitori, klaviatuuri, 
hiirt, printerit, tooli, jalatuge või lampi. Normaalse töö taastumisel segaduste vältimiseks 
dokumenteerige, kes on vahendeid koju viinud ja mis vahendid on koju viidud. 

 Andke kaugtöötajatele suunised kodus töökoha loomiseks, mis hõlmavad ergonoomikat, 
näiteks õiget asendit ja võimaluse korral sageli liigutamist. 

 Julgustage töötajaid regulaarselt pause tegema (umbes iga 30 minuti tagant), püsti tõusma, 
liikuma ja end sirutama. 

 Toetage kaugtöötajaid IT-seadmete ja tarkvara kasutamisel. Tele- ja videokonverentside 
läbiviimise vahendid võivad saada töö hädavajalikuks osaks, ent võivad töötajatele, kes ei ole 
nendega harjunud, probleeme tekitada. 

 Tagage, et infovahetus toimib kõigil kodust töötajaid puudutavatel tasanditel tõhusalt. See algab 
tippjuhtide poolt keskastmejuhtidele edastatavast strateegilisest teabest, ent unustada ei tohi 
ka tavalise kolleegidevahelise sotsiaalse suhtlemise olulisust. Kui esimese tagamiseks saab 
korraldada internetikoosolekuid, siis teise puhul võib julgustada töötajaid internetis suhtlema või 
virtuaalseid „kohvipause“ tegema. 

 Ärge alahinnake riski, et töötajad tunnevad eraldatust ja survestatust, mis võib toe puudumisel 
lõppeda vaimse tervise probleemidega. Tõhus suhtlus, juhi ja kolleegide toetus ning võimalus 
kolleegidega mitteametlikult ühenduses olla on olulised. Kaaluge internetis regulaarselt 
personali või meeskonna koosolekute pidamist või roteerige töökohal kohal olevat töötajat, kui 
järk-järgult tööle naasmine on alanud. 

 Võtke arvesse, et teie töötajal võib olla partner, kes teeb samuti kaugtööd, või lapsed, kes 
võivad vajada hooldamist, sest nad ei ole koolis, või kellel on vaja interneti teel koolitööd jätkata. 
Teistel võib olla vaja hoolitseda eakate või kroonilise haigusega inimeste või eralduses olevate 
inimeste eest. Nende asjaolude korral peavad juhid töötajate töötundidesse ja 
produktiivsusesse paindlikult suhtuma ja töötajatele mõista andma, et neist saadakse aru ja 
neisse suhtutakse paindlikult. 

 Aidake töötajatel seada töö ja vaba aja vahele tervislikud piirid, öeldes neile selgelt, millal nad 
peavad töötama ja kättesaadavad olema. 

 

Kaasake töötajaid 
Töötajate ja nende esindajate töötervishoiu ja -ohutuse juhtimisse kaasamine on edu saavutamisel 
äärmiselt oluline ja ka seaduslik kohustus. See kehtib ka töökohal seoses COVID-19ga võetavate 
meetmete kohta ajal, mil sündmused arenevad kiiresti ning töötajate ja ka laiema elanikkonna seas 
levivad ebakindlustunne ja ärevus. 

Töötajatele ja/või nende esindajatele ning töötervishoiu ja -ohutusesindajatele tuleb kindlasti aegsasti 
kavandatud muudatustest ja ajutiste protsesside tegelikus töös toimimisest rääkida. Töötajate riskide 
hindamisse ja nendele lahenduste väljatöötamisse kaasamine on töötervishoiu ja -ohutuse hea tava 
tähtis osa. Töötervishoiu ja -ohutuse esindajad ning töötervishoiu ja -ohutuse komiteed saavad aidata 
töötada välja ennetusmeetmeid ja tagada nende eduka rakendamise. 

Mõelge ka sellele, kuidas tagada, et renditööjõul ja töövõtjatel on juurdepääs samale teabele, mida 
edastatakse otsestele töötajatele. 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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Hoolitsege töötajate eest, kes on haigestunud 
Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul on COVID-19 kõige enam levinud sümptomid palavik, väsimus 
ja kuiv köha. Mõned inimesed nakatuvad, ent neil ei ilmne sümptomeid ja nad ei tunne end haigena. 
Enamik inimestest (umbes 80%) paranevad haigusest spetsiifilist ravi vajamata. Umbes iga kuues 
COVID-19sse nakatunud inimene jääb raskelt haigeks ja tal tekivad hingamisraskused. Kõige 
tõenäolisemalt jäävad raskelt haigeks vanemad inimesed ja varasemate terviseprobleemide, näiteks 
kõrge vererõhu, südameprobleemide või diabeediga inimesed. 

Raskelt haigestunud inimeste puhul võib olla tarvis võtta erimeetmeid ka siis, kui nad on taas 
töövõimeliseks tunnistatud. Mõned andmed viitavad sellele, et koroonaviirusesse nakatunud inimeste 
kopsufunktsioon jääb pärast haigusest paranemist madalamaks. Selles olukorras töötajate tööd võib 
olla vaja vastavalt kohandada ja nad võivad vajada töölt vaba aega füsioteraapia jaoks. Intensiivravil 
olnud töötajad võivad silmitsi seista spetsiifiliste raskustega. Töötaja arst ja töötervishoiuarst (kui tema 
teenuseid saab kasutada) peavad andma nõu, kuidas ja millal töötaja saab tööle naasta: 

 Lihasnõrkus Mida kauem on inimene intensiivravil olnud, seda suurem on see probleem. 
Lihaste jõu vähenemine võib näiteks avalduda ka hingamisteid puudutavate kaebuste kujul. 
Teine levinud, ent harvem äratuntav nähtus on intensiivravijärgne sündroom (PICS). See 
esineb umbes 30–50% intensiivravil olnud patsientidest ja on võrreldav posttraumaatilise 
stressihäirega. 

 Mäluprobleemid ja keskendumisraskused Need kaebused tekivad sageli alles 
teatud aja jooksul. Kui inimene tööle naaseb, ei pruugi need silma paista. Tööl märgatavad 
sümptomid on mäluprobleemid ja keskendumisraskused, raskused ülesannete rahuldavalt 
täitmisel ja väiksem probleemide lahendamise oskus. Seega tuleb hoolikalt nende sümptomite 
avaldumist jälgida, kui teate, et inimene on olnud intensiivravil. Tõhus suunamine on väga 
tähtis, sest mõnel töötajal on raske taas endise tulemuslikkusega tööle hakata. 

 Tööle naasmiseks kulub palju aega Andmed näitavad, et veerandil kuni 
kolmandikul intensiivravil olnutest tekivad nende vanusest sõltumata probleemid. Umbes 
pooltel patsientidest kulub tööle naasmiseks aasta ja kolmandik ei pruugi kunagi naasta. 

Töötervishoiuarstid ja tervishoiuasutused oskavad kõige paremini nõu anda, kuidas hoolitseda töötaja 
eest, kes on haige olnud, ja milliseid kohandusi on vaja teha nende töös. Kui teil ei ole võimalik 
töötervishoiuspetsialisti teenuseid kasutada, tuleb kindlasti nendesse küsimustesse delikaatselt 
suhtuda ning pidada lugu töötaja eraelu puutumatusest ja konfidentsiaalsusest. 

Võtke arvesse, et COVID-19 põdenud töötajad võivad end tunda stigmatiseerituna ja neile võib osaks 
saada diskrimineerimine. 

 

Tehke tulevikuplaane ja õppige kogemusest 
Tähtis on koostada või uuendada kriisikavasid tulevaste olukordade puhuks, mil töö on vaja katkestada 
ja seejärel uuesti alustada. Seda kirjeldatakse dokumendis COVID-19: guidance for the workplace 
(COVID-19: suunised töökohale). Ka väikeettevõtted võivad koostada kontrollnimekirja, mis aitab neil 
ette valmistuda selleks, kui samalaadsed sündmused peaksid korduma. 

Esimest korda kaugtööd kasutanud ettevõtted võivad kaaluda selle kasutusse võtmist kaasaegse, 
pikemas perspektiivis kasutatava töömeetodina. COVID-19 pandeemia ajal saadud kogemused võivad 
aidata välja töötada kaugtööeeskirja või olemasolevad eeskirjad üle vaadata. 

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Püsige teabega kursis 
COVID-19 kohta levib äärmiselt palju teavet ning usaldusväärse ja täpse teabe ebamäärasest ja 
eksitavast eristamine võib olla raske. Kontrollige alati, kas teabe allikas on tuntud ja kvalifitseeritud 
teabeedastaja. Ametlikud allikad, kust leiate COVID-19 kohta teavet: 

• Maailma Terviseorganisatsioon 
• Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
• Euroopa Komisjon 
• Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 

Füüsilise distantsi hoidmise meetmete lõdvendamisel võidakse väljastada konkreetseid sektoreid, 
kogukondi või rühmi puudutavat teavet, mida võidakse sageli uuendada. Teie riigi tervishoiu- ja 
tööministritel on asjaomast teavet ja neilt võib saada linke spetsiifilisematele allikatele. 

 

Sektorid ja elukutsed 
Kõige suurem COVID-19sse nakatumise risk on inimestel, kes puutuvad töö tõttu füüsiliselt kokku 
paljude teistega. Teised kõrgema riskiga hädavajalikud töötajad peale tervishoiutöötajate, 
hooldekodude töötajate ja koduhooldajate on näiteks toiduga varustamise ja jaemüügi, prügiveo, 
kommunaalteenuste osutamise, politsei- ja turvatöö ning ühistranspordi vallas töötavad inimesed. 

Nii nagu mõned riigid piirasid tööl käimist mõnedes sektorites varem kui teistes – üldjuhul peatati 
esimesena hariduse, vaba aja veetmise ja meelelahutusega seotud töö ja viimasena tööstus ja 
ehitustöö – võib pärast meetmete lõdvendamist tööle naasmine samuti toimuda astmeliselt, ent 
vastupidises järjekorras. Mitmetes riikides on kehtestatud COVID-19ga seotud sektoripõhised suunised 
ja teatud valik neist on allpool loetletud. Täiendavaid näiteid leiate EU-OSHA ja riikliku töökaitseameti 
või -instituudi kodulehtedelt. 

 

Ehitus 
Belgia – tee-ehitusobjektid (FR) 

Austria – ehitus (DE) 

Taani – ehitamine ja hoonestamine (EN) 

Prantsusmaa – ehitus (FR) 

Prantsusmaa – ehitus (FR) 

Saksamaa – ehitamine ja hoonestamine (DE) 

Saksamaa – käsitöölised (DE) 

Itaalia – ehitamine ja hoonestamine (IT) 

Hispaania – ehitus (ES) 

Ühendkuningriik – ehitus (EN) 

Austraalia – ehitamine ja hoonestamine (EN) 

Kanada – ehitus (EN) 

ISSHCO – ehitus (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
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Jaemüük 
Austria – jaemüügiettevõtted (DE) 

Prantsusmaa – kassapidajad (FR) 

Prantsusmaa – jaemüügipood (FR) 

Saksamaa – kassapidajad (DE)  

Saksamaa – toidu jaemüük ja hotellindus (DE) 

Iirimaa – äriettevõtted ja jaemüügisektorid (EN) 

Holland – jaemüük (NL, EN) 

Hispaania – äritegevus kaugtööna (ES) 

Hispaania – silmaarstid (ES) 

Hispaania – ortopeedid (ES) 

Hispaania – supermarketid (ES) 

Hispaania – jaemüügikauplused (ES) 

Hispaania – supermarketid ja toidupoed (ES) 

Hispaania – apteegid (ES) 

Hispaania – apteegid (ES) 

Hispaania – keemilised puhastused (ES) 

Austraalia – jaemüügitöö (EN) 

Kanada – jaemüük (EN) 

 

Toit 
Austria – toidu käitlemine (DE) 

Austria – põllumajandus – välistöölised (DE) 

Prantsusmaa – pagaritööstus (FR) 

Prantsusmaa – põllukultuuride kasvatus (FR) 

Prantsusmaa – loomakasvatus (FR) 

Prantsusmaa – hooajatöölised (FR) 

Prantsusmaa – toitlustus ja toidu kaasamüük (FR) 

Prantsusmaa – tapamajatöö (FR) 

Prantsusmaa – põllumajandussektori töökohad (FR) 

Prantsusmaa – otsemüük farmides (FR) 

Hispaania – põllumajandus, põllumajanduslik tootmine ja kalandus (ES) 

Hispaania – kalandus, põllumajanduslik tootmine ja toiduainetööstus (ES) 

Hispaania – põllumajanduslik tootmine ja toiduainetööstus (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
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Toit 
Hispaania – toiduainetööstus (ES) 

Hispaania – kalalaevad (ES)  

Austraalia – põllumajandus (EN) 

Austraalia – toidu töötlemine ja tootmine (EN) 

Kanada – toidu töötlemine (EN) 

Ühendkuningriik – toidukäitlemine (EN) 

WHO – toidukäitlejad (EN) 

ILO – põllumajandus ja toiduohutus (EN) 

ILO – toidu jaemüük (EN) 

 

Transport 
Belgia – lennundus (FR) 

Belgia – navigeerimine (FR) 

Belgia – telekommunikatsioon ja post (FR) 

Belgia – autojuhiload ja tehniline läbivaatus (FR)  

Taani – kaupade transport (DK) 

Soome – ühistranspordivahendite juhid (FI, SV, EN) 

Soome – kaubalaevad (EN) 

Prantsusmaa – tarne (FR) 

Prantsusmaa – sularaha transpordi ettevõtted ja väärtesemete käitlemine (FR) 

Prantsusmaa – kaupade vedu ja logistikateenused 

Prantsusmaa – autoremonditöökojad (FR) 

Prantsusmaa – teenindusjaamad (FR) 

Saksamaa – transport (DE) 

Saksamaa – diagnostiliste proovide kullerid (DE) 

Saksamaa – takso (DE) 

Saksamaa – buss (DE) 

Saksamaa – maismaanavigeerimine (DE) 

Saksamaa – föderaalsed veeteed (DE) 

Saksamaa – veeteed ja kaubavedu (DE) 

Saksamaa – kaubaveokonteinerid (DE) 

Saksamaa – meretransport (DE) 

Saksamaa – lennutransport (DE) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Transport 
Saksamaa – posti ja pakkide kohaletoimetamine (DE) 

Itaalia – transport (IT) 

Holland – transport ja logistika (NL) 

Holland – transport ja logistika (NL) 

Hispaania – transport ja liikumine (ES) 

Hispaania – kalandus (ES)  

Hispaania – transport, tarne, laadimine ja maha laadimine (ES) 

Hispaania – laadijad (ES) 

Hispaania – transport ja logistika (ES) 

Hispaania – transport – sõidu- ja puhkeajad kaubaveotranspordis (ES) 

Hispaania – KKK autojuhtidele (ES) 

Hispaania – maismaatransporditöötajatele maskide jagamine (ES) 

Hispaania – logistika ja infograaf (ES) 

Hispaania – logistika (ES) 

Hispaania – sõiduki desinfitseerimine ja autojuhi hügieen (ES) 

Hispaania – sõiduki desinfitseerimise ja autojuhi hügieeni lühijuhend (ES) 

Hispaania – sõiduki desinfitseerimise video (ES) 

Hispaania – kullerid (ES)  

EL (EASA) – lennukid ja lennujaamad (EN) 

EL (EASA) – helikopterid (ES) 

EL (EMSA) – meretransport (EN + teised) 

Austraalia – kaupade autovedu (EN) 

Austraalia – ladustamine ja logistika (EN) 

Austraalia – kaubaveoautojuhid (EN) 

Austraalia – takso ja transpordivahendi jagamine (EN) 

Kanada – kaupade kojuvedu ja kullerid (EN) 

Kanada – õhusõiduki meeskond ja maapealsed töötajad (EN) 

Ühendkuningriik – autojuhtimine ja liiklusohutus (EN) 

Ühendkuningriik – kaupade laevavedu ja meresadamad (EN) 

Ühendkuningriik – transpordisektor (EN) 

Ühendkuningriik – kaupade autovedu (EN) 

Ameerika Ühendriigid – klienditeenindus ja lennule registreerimine lennujaamas (EN) 

Ameerika Ühendriigid – lennujaama pagasi ja kaupade käitlejad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – lennujaama reisijaid abistavad töötajad (EN) 

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Transport 
Ameerika Ühendriigid – bussitranspordi teenuse osutajad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – raudteetranspordi operaatorid (EN) 

Ameerika Ühendriigid – transiitjaamade töötajad (EN) 

ILO – kaupade merevedu ja kalandus (EN) 

ILO – tsiviillennundus (EN) 

IRU – kaubaveoautojuhid (EN) 

 

Hooldus- ja koduteenused 
Belgia – majapidamisjäätmete kogumine (FR) 

Belgia – jäätmete kogumine (FR) 

Prantsusmaa – aiandus (FR) 

Prantsusmaa – turunduslik aiandus (FR) 

Prantsusmaa – hooldustööd (FR) 

Prantsusmaa – majapidamisjäätmed (FR) 

Prantsusmaa – tööstuslik pesumaja (FR) 
Prantsusmaa – hooldustööde vahendaja (FR) 

Prantsusmaa – torumees – sanitaarseadmete paigaldamine (FR) 

Prantsusmaa – rikete kõrvaldamine - koduteenused (FR) 

Saksamaa – kaupmehed (DE) 

Saksamaa – jäätmete kogumine (DE) 

Saksamaa – jäätmete kogumine tervishoiuasutustest (DE) 

Hispaania – jäätmete kogumine (ES) 

Austraalia – koduteenused (EN) 

Ühendkuningriik – tervishoiusektori välised koristustööd (EN) 

Ameerika Ühendriigid – transiitveo hooldustöötajad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – lennukite hooldustöötajad (EN) 
 

Vaba aeg ja meelelahutus 
Belgia – paadisõit ja meresport (FR) 

Belgia – kalapüük ja jahipidamine (FR) 

Prantsusmaa – ratsutamine (FR) 

Prantsusmaa – administraator või öövahetuse uksehoidja (FR) 

Prantsusmaa – majapidajad ja toatüdrukud (FR) 

Soome – teenindussektor (FI, SV, EN) 

Saksamaa – telekommunikatsioon (DE) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Vaba aeg ja meelelahutus 
Hispaania – turism (ES)  

Kanada – restoranid ja toiduteenused (EN) 

WHO – hotellid ja külalistemajad (EN) 

ILO – turism (EN)  
 

Haridus 
Austraalia – koolieelsed lasteasutused ja lastehoid (EN)  

Ühendkuningriik – haridusasutused (EN) 

Ameerika Ühendriigid – koolid ja lasteaiad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – kolledžid ja ülikoolid (EN) 

WHO – koolid (EN) 

ILO – haridus (EN) 
 

Juuksuriteenused 
Austria – juuksurid (DE) 

Prantsusmaa – juuksurid (FR) 

Saksamaa – juuksurid (DE) 

Hispaania – juuksurid (ES) 

Šveits – juuksurid (DE, FR, IT) 

Austraalia – juuksuritöö (EN)  
 

Tervishoiu- ja hoolekandeteenused 
Austria – ettevalmistavad meetmed haiglates (DE) 

Austria – kaitsemeetmed haiglates (DE) 

Austria – sünnitusabi (DE) 

Austria – üldarstid (DE) 

Austria – vaktsineerimine (DE) 

Austria – tervishoid hoolekandeasutustes (DE) 

Austria – ööpäevaringsed hooldajad (DE) 

Austria – isikukaitsevahendid hooldus- ja tugitöötajatele (DE) 

Austria – maskide ja ninakaitsevahendite tüübid (DE) 

Austria – vere- ja koedoonorid (DE) 

Austria – tervishoiutöötajate vaimne tervis (DE) 

https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Tervishoiu- ja hoolekandeteenused 
Austria – üldise elanikkonna vaimne tervis (DE) 

Austria – lapsevanematest ja lastest hooldajate vaimne tervis (DE) 

Austria – tervishoiuasutuste juhtide ja vahetusevanemate vaimne tervis (DE) 

Saksamaa – kiirabi ja mittemeditsiinilised hädaabiteenused (DE) 

Itaalia – tervishoiutöötajad (IT) 

Hispaania – sotsiaalteenused (ES) 

Hispaania – hooldekodud (ES) 

Hispaania – koduhooldus (ES) 

Hispaania – koduhoolduse lisateenused (ES) 

Hispaania – hooldekodud ja sotsiaalabikeskused (ES) 

Hispaania – tervishoid: jäätmete kogumine (ES) 

Hispaania – tervishoid (ES) 

Hispaania – tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajad (ES) 

Hispaania – töö patsientidega (ES) 

Hispaania – hädaolukorrad (ES) 

Hispaania – intensiivraviosakonnad (ES) 

Hispaania – rasedad ja vastsündinud (ES) 

Hispaania – pediaatria (ES) 

Hispaania – esmatasandi arstiabi (ES) 

Hispaania – dialüüsiosakond (ES) 

Hispaania – laipade käitlemine (ES) 

Hispaania – elukutseliste tervishoiutöötajate heaolu (ES) 

Hispaania – meditsiiniõdede heaolu (ES) 

Hispaania – invasiivsed kardioloogilised protseduurid (ES) 

Hispaania – kaitsemeetmed tegevuste lõikes (ES) 

Hispaania – COVID19ga seotud isikukaitsevahendite kasutamine ja protokolli alustamine ja 
lõpetamine (ES) 

Hispaania – tehnilised teenused (ES) 

Austraalia – tervishoiuteenuste ostajad ja eakate hooldajad (EN) 

Kanada – päevakodud (EN) 

Kanada – kiirabi ja patsientide vastuvõtt (EN) 

Kanada – esmaabi osutajad (EN) 

Kanada – pikaajaline hooldus (EN) 

Ühendkuningriik – hooldekodud (EN) 

Ühendkuningriik – kodutute varjupaigad (EN) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Tervishoiu- ja hoolekandeteenused 
Ühendkuningriik – elukutselised tervishoiutöötajad (EN) 

Ühendkuningriik – intubeeritud patsientide osakond (EN) 

Ühendkuningriik – invasiivsed kardioloogilised protseduurid (EN) 

Ameerika Ühendriigid – kodutute varjupaigad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – eakate pansionaadid (EN) 

ILO – tervishoiusektor (EN) 

ILO – üldine hädaolukord (EN) 

WHO – hooldekodud (EN) 

WHO – tervishoid ja ohutus rahvatervises (EN) 
 
 

Korrahoid ja vanglad 
Belgia – politsei (FR) 

Hispaania – vanglad (ES) 

Ühendkuningriik – vanglad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – kiirabi ja politsei (EN) 

Ameerika Ühendriigid – vanglad (EN) 

Ameerika Ühendriigid – lennujaamade korravalvurid (EN) 

WHO – vanglad (EN) 

 

Muu 
Austria – personali koolitamine (DE) 

Belgia – koolid ja lastesõimed (FR) 

Belgia – kohustuslik kooliharidus (FR) 

Belgia – kõrgharidus (FR) 

Belgia – täiskasvanute haridus (FR) 

Belgia – matusemajad (FR) 

Belgia – loomaarstid (FR) 

Belgia – lemmikloomad (FR) 

Belgia – loomade varjupaigad (FR) 

Belgia – piiriülesed töötajad (FR) 

Soome – koduhooldustööajad (FI) 

Prantsusmaa – kõnekeskus (FR) 

Prantsusmaa – matusekorraldajad (FR) 

https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

Muu 
Prantsusmaa – hooajaline töö (FR) 

Prantsusmaa – turvamees (FR) 

Prantsusmaa – puidutööstus ja -äri (FR) 

Saksamaa – käsitööliste klienditeenindus (DE) 

Saksamaa – matusemajad (DE) 

Saksamaa – kontoritöö (DE) 

Itaalia – riigiteenistus (IT) 

Hispaania – matusemajad (ES) 

Hispaania – matusemajad: bioloogilised ained (ES) 

Hispaania – laipade käitlemine (ES) 

Hispaania – tööstus (ES) 

Hispaania – tööstus (ES) 

Hispaania – tööstus (ES) 

Hispaania – lemmikloomaomanikud ja loomakliinikud (ES) 

Hispaania – loomakliinikud (ES) 

Hispaania – hea tava töökoha tasandil (ES) 

Hispaania – metallitööstus (ES) 

Austraalia – väikeettevõte (EN) 

Austraalia – kontoritöö (EN) 

Kanada – tootmine (EN) 

Kanada – mäendus (EN) 

Kanada – töölaagrid (EN) 

Kanada – stigma vältimine (EN) 

Ühendkuningriik – kodus töötavad inimesed (EN) 

Ühendkuningriik – surnute hooldus (EN) 

Ühendkuningriik – matused (EN) 

Ameerika Ühendriigid – kirikud (EN) 

ILO – autotööstus (EN) 

ILO – tekstiili-, rõiva-, naha- ja jalatsitööstus (EN) 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
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COVID-19 – Tagasi tööle 
Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse 

 

Riiklikud koonddokumendid (mittetäielik loetelu)  
Austria – spetsiifiline teave (DE) 

Belgia – kasulikud lingid (FR, NL) 

Prantsusmaa – suunised ettevõtetele ja töötajatele (FR) 

Saksamaa – nõuanded ettevõtetele ja töötajatele (DE) 

Hispaania – COVID-19 riskihindamine (ES) 

Kanada – individuaalsed nõuandelehed (EN) 

Ühendkuningriik – suunised mittekliinilistele keskkondadele (EN) 

Ameerika Ühendriigid – suunised ettevõtetele ja töötajatele (EN) 

ILO – sektoripõhine teave (EN)  

NB: kõik selles artiklis sisalduvad lingid olid 16. aprillil 2020. a ligipääsetavad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor(id): William Cockburn, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 
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https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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