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! Sibtuuring/seire.

! п.лuu 
(taes:::::]

KOOLI KO}{TROLLTOIMINGU АКТ

Nr IV2O1бJВ41

Kontrolltoimingu alus: rahvatervise seadus, Vabariigi Valitsuse 30.05.20lЗ maarus ш 84
,,Tervisekaitsenбuded koolidele" ja nakkushaiguste ennetamise ja tбrjе seadus.

м
/::

Kontrolltoimingu teostanцd ametniku andmed: Jelena Britikovskaja, yaneminspektor, tel33 75 211
(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

isik

Kontrolltoimingu рбhjus:

й obu ennetus

П obukahtlus

! Kaebus

коп ibinud kooli esindaia andmed:
f .,ь,,, #iе::|,**....,..ф.*э*/-.,,kн.:..

{2( .

(esindaja esindusбiguse allikas, esindaja ees- ja регеkоппшtimi, amet, telefon)

Kontrollitava kooli esindaja пбusоlеk kontrolltoimingu liibiviimiseks: ffi NOustun , П Ei пбusfuj/-
.,........ {.4::{-{{_.

(esindaja allkiri)

Kontrolltoimingu teostaj а
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Telefon, e-post:,3.€, €, 9.



Kontrolltoimingu rааmеs kasutatud tehnilised

(nimefus, mшk, sеегiапumЬег)

Kontrolltoimingu sisu

Kontrollitava kooli maa-ala:

Jah / Ei
К П On omaette maa-ala
К ! Pimedal ajal on juurdepДiisutee ja teger,useks kasutatav ala vajaduste kohaselt valgustatud
Miirkused

koolihoone ia rччmid:

Kool paikneb, Е selleks ehitatud hoones; [|kohandatud hoones; ý-еппе l940. aastat kasutusele
vбеtud hoones чбi hoonetes, mis оп tunnistatud mДlestisteks чбi asuvad muinsuskaitsealal чбi kuuluvad
LINEsco maailmapдrandi nimekirja vastavalt Muinsuskaitseseadusele.
МДrkusеd

Jah / Ei
П Щ Koolil оп koostatud riskianaliitis
Koolihoones on jЁrgmised ruumid:
ffi брреruumid, ffi брреruumi abiruumid,
! auditooriumid, К kooliraamatukogu lugemissaal,

ffi tervishoiuteenuse osutamise ruum, ffi vбimlemissaali abiruumid,
Щ vбimlemissaal,
$Opilaskodu ruumid

Jah / Ei

Щriidehoiuruum,

П ipuuga ning piisavalt valgustatud

ning kergesti hooldatavad j а
vasfupidavad .

Н LДbipaistvad seinad, uksed ja рбrапdапi ulafuvate akende klaasid ning peegelseinad оп бpilasele
niihtavalt miirgistafud чбi vmustatud kaitsega -ц'еЗe е2е<2.а4
К ! Ruumis, kus tegevus eeldab kДte pesemist чбi kus kёеd брреtбб kiigus miiiirduvad saab kДsi
pesta sooja veega

К ! Katepesuvalamute juures on vйendid hiigieeniliseks kДtepesuks ja -kuivatamiseks

К ! Opperuumide kбrgus оп vДhemalt 2,5 m
К ! Орреruumi pinda on vdhemalt2,0 m2 pбhikooli брilаsе kohta

К ! Tehnoloogiaruumis, брреk66gis, keemiakabinetis ja vбimlemissaalis on kДttesaadavad esmaabi
osutamise vahendid,

Щ aula,

ffi einestamisruum,
fi tааstusгuum,

mtuut"tt- ;а duýiruumid,

(muud ruumid)

К П ipuugr
кп
кп
к П ikivad
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N{Дrkusеd

keemiakabinet. tеhпоlооцiаruчm ning брреkббk:

Jah / Ei
оо|е| а-lеrZ eL-o-Zo4f^ ъсе-ееэ*lt

Ь keemiakabinetti ja teine koridori
siooni suunas

n lukustatav kapp kemikaalide ja katsevahendite

niihtaval kohal
е ohufu kasutamise juhendid, vajalikud
ёёчбtеtе kohta ning бpilastele tббks vajalikud

П К Tehnoloogiaruumis seadmetel ja бppetбcikohtadel оп tagafud kоhtЕirаtбmmе чбi tsentraalne рurчimemissiisteem

к ! Tehnoloogiaruumis on piisavalt liikumisruumi. oppetёёkohtade vahekaugus vastab

ille paigufus ruumis
/ё;L чс--Мr.,6

Tualett- ia dчýirччmid:

Jah / Ei
щ П Tualettruumid on koolimaja igal kоrrчsеl, kus toimub брреtёсi
К П Duýi- ja fualettruumid (vaija йаtчd tihekohalised tualettTuumid) on ttidrukutele ja poistele
eraldi

stega ning iiksteisest seintega eraldafud
ni tagamiseks vajalike vahenditega
ieeniliseks kДtepesuks j а -kuivatamiseks

kasvafuse tundi чаhеfuппi jooksul end sooja veega

Miirkused

Ruumide sisustus:

iEi
! 5oori lauad ja isted vastavad бpilaste kasvule , Ь'/ оооац2Zr a-cl ,fu;'a}
[_J Pingirea kaugus viilisseinast ja akendest on чДЬеmаlt 0,7m
[__j Орреtёёkоhа kaugus tahvlist on пбuеtеkоhапе

з/s

Jah
к
к
к



К ! Kiiete hoidmine on пбuеtеkоhапе

к , 
П opp,:ruumi akendel оп pдikesekiirguse ja брреruumidе tilekuumenemise vдhendamiseks

reguleeritavad heledavёrvilised katted
Miirkused

Ruчmidе sisебhk:

Jah / Ei
ооп оаа,4'р-е1
amine toimub vastavalt hooldusjuhendile
ventilatsioon tuulutatakse regulaarselt
mреrаfuuri mббtmisеks tеrmоmееtеr
tus

MДrkused

Ruumide чаlgustus:

Jah / Ei
loomulik valgustus
mides on loomulik valgustus

utik ja tehisvalgustus piisava rihtiase ja varjudeta

NIДrkused

Ruцmidе korrashoid:

Jah / Ei

8 Е ý""liбpperuume, tualett- ja duýiTuume puhastakse iga рДечК [__J Kooli ruumide ja sisusfuse puhastamiseГkasutatakse-KehKaatiseaduse ja teiste asjakohaste
бigusaktide пбuеtеlе vastavaid puhasfus- ja pesuaineid ning -vйendeid vastavalt kasutusjuhendile
к П pindade desinfitseerimisel kasuйakse biotsiidisea'duse пбuеtеlе vastavaid desinfitseerivaid
aineid

К П Puhastusaineid, -vahendeid ja -seadmeid ning desinfitseerivaid aineid hoitakse selleks
kohandatud ja lukustafud ruumis
К ! Ruumid on puhtad
МДrkusеd
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бpilaskodu:

Jah / Ei

П ffi Koolis оп бpilaskodu
П ! Opilastele eiamiseks on vajalikud tingimused ja ruumid

бpilaskodus бppimisTuumidena kasutatakse :

П ! kооliбрреruчmе
П ! Opilase magamisruumi
п
ма

! magamisruumi pindala оп vДhemalt б m2 брilаsе kohta
rkused

kooli tббtaiate tervisekontroll:

Kohustuslikule tervisekontrollite kuuluvate tёёtajate u* ....'!|*,
Esitatud tёбtaj ate kehtivate tervisetбendite аrч ..,.,. 7а.&,.....
Miirkused

Kontrolltoimingu teostanud ametnik: Kontrollitava kooIi esindaja:

...,у,|r-. k . tcl\.L /,qя., . . . х ? .:t Х, y.r.:r, r. р-: . . . . . . . ., . . . . . . .

а ;..(.z:zr.,<:..,,.,, .,, ....
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