Saarepeedi Noorte Malev 2019
Tööaeg ja -koht:
Saarepeedi Noorte Malev 2019 toimub Viljandi valla territooriumil ajavahemikul 17.
juuni-01. juuli 2019
Tööd tehakse päevas 4 tundi üldjuhul kell 08.00-12.00. Ette on nähtud 15 minutilised
puhkepausid iga 45 minuti järel.
Pärast töö tegemist toimuvad malevlastele erinevad väljasõidud ja tegevused.
Töötasu:
Bruto töötasu on ühes tunnis 3,21 eurot
Tehtavad tööd, võimalikud ohutegurid ja nende ennetamine:
Töölepingu sõlmimise päeval toimub noorte juhendamine ning ohutusalaste nõuete
tutvustamine. Koos malevas osalevate noortega kaardistatakse iga töövaldkonna juures
võimalikud ohud ning pannakse kirja meetmed, mida noor peab silmas pidama, et vältida
enda ohtu seadmist. Lisaks antakse noortele juhiseid esmaste esmaabi võtete kohta.
Tööde valikus ja planeerimises on lähtutud töölepingu seadusest § 7.
Töödeks on:
Okste vedamine (okste raskus
alla 5 kg)

Oksad on liiga rasked või
mõõtmetelt kogukad ja kinni
haaramiseks ebamugava kujuga
Ebatasane pinnas võib põhjustada
kukkumist
Okste tõstmine-langetamine
toimub ebamugavas kõrguses

Prahi koristamine

Teravad esemed

Rohimine

Teised liiklejad

Suuremad oksad on eelnevalt väiksemaks saetud. Need tuleb
tassida võsa lähedusse ühte hunnikusse. Igaüks saab omale
töökindad.

Oksad saetakse vajalikku suurusesse, et need oleksid
jõukohased ja mugavad noorele tassimiseks
Noor võtab vedamiseks sellise suuruse ja koguse oksi nagu
tema füüsiline võimekus seda lubab
Okste ära tassimiseks on piisavalt lai ala, kus on liikumiseks
ja teistes möödumiseks vaba ruumi ning võimalus vältida
suuremaid ebatasasusi
Õigete töövõtete tutvustamine
Okste tõstmine vaheldub kõndimisega. Nii ei pea olema
järjest ebamugavas asendis ning saab kõndides ennast
sirutada
Võsast ja selle ümbrusest korjame ülesse sinna maha
visatud prahi. Prügi pannakse prügikottidesse ja hiljem viib
need valla majandustööline autoga prügikonteinerisse.
Teadvustada noori ohust. Juhtida tähelepanu
ettevaatlikkusele ja tähelepanelikkusele.
Töökinnaste kasutamine
Parkimisplatsi äärekivide ning kõnniteeplaatide vahelt
heina rohimine, sõidutee ääre killustiku puhastamine, Hein
pannakse ämbritesse. Hiljem viiakse see aiakäruga
ettenähtud kohta.
Teadvustad noori ohust.
Helkurvestide, töökinnaste kasutamine

Riisumine
Pinge seljas

Õnnetused rehaga
Kaevamine
Pinge seljas

Puude ladumine
Pinnud sõrmes
Puu kukkumine jalale
Üldised ohutegurid
Õhutemperatuur on liiga kõrge,
sajab vihma
Päikesepiste, -põletus

Putuka hammustused

Ülekoormus, -väsimus
Töövahendite otsa komistamine
Õnnetused katkiste töövahendite
tõttu

Võsa ümbrusest niidetud heina kokku riisumine
Noored riisuvad vaheldumisi. Neil on võimalus riisumist
teha vaheldumisi teiste töödega, et vähendada ühele kohale
langevat koormust
Piisavald puhkepausid
Riisudes ei tohi lükata reha enese ees või rehavart vastu
kõhtu toetada. Rehavarre suund peab olema küljelt mööduv.
Õigete töövõtete tutvustamine
Vahetustega kaevamine
Kaevamisel vastava mulla koguse võtmine labidale
Lõhutud küttepuude ladumine hunnikust riita
Töökinnaste kasutamine
Tähelepanu juhtimine
Rahulik töötempo
Töötegemise aega õues saame nihutada vastavalt vajadusele
kas jahedamale või kuival ajale
Teadvustada noori ohust
Peakatte kasutamine. Pikkade riiete või päikesekreemi
kasutamine.
Piisava koguse joogivee olemasolu
Küsida noorte allergilisust putuka hammustuste vastu
Teadvustad noori ohust.
Noor võtab kaasa ja kasutab talle sobivat putukatõrje
vahendit.
Ette on nähtud 15 minutilised puhkepausid iga 45 minuti
järel. Vajadusel saad teha lisapause. Töötempo valib noor
vastavalt oma võimetele
Tööriistu ei tohi jätta maha lebama ega asetada puu najale.
Need tuleb panna ohutusse kohta.
Pärast tööd korjata kokku töövahendid, vaadata üle nende
korrasolek. Leides, et need on katki, teatada sellest
rühmajuhti. Terved töövahendid viia selleks ettenähtud
hoiukohta

TÄIDAB LAPSEVANEM:
MTÜ Saarepeedi Noorteklubi SNAKile
AVALDUS
Palun võimaldada minu lapsel ……………………………………………………(nimi)
……………………………………… (isikukood) osaleda Saarepeedi Noorte Malevas
17. juunist - 01. juulini 2019. aastal.
Minu lapse tervislik seisund, mida maleva kasvatajal on oluline teada, et tagada maleva
ajal noore tervislik heaolu (allergiad putukahammustuste või mõne toiduaine vastu,
ravimid, mida noor peab maleva ajal kasutama, haigushood jms).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Maleva osalustasu, mille eest kaetakse toitlustus, on 8 eurot.
Olen nõus, et minu lapse ja MTÜ Saarepeedi Noorteklubi SNAK vahel sõlmitakse
tööleping.
Olen nõus, et minu lapse töötamise kohta tehakse sissekanne töötamise registrisse.
Olen tutvunud malevas tehtavate töödega ja võimalike riskidega ning nende
ennetamise võimalustest.
Olen nõus, et malevas tehakse minu lapsest pilte. Pilte pannakse Saarepeedi
noortetoa facebooki kontole, Viljandi valla ajalehte maleva tegevuste kajastamiseks ja
saadetakse AS Põlluvarale maleva projektitegevustest ülevaate andmiseks.
Nimi…………………………………………..
Telefon……………………………………….
Aadress……………………………………….
Kuupäev………………………………………
Allkiri…………………………………………

TÄIDAB NOOR:
MTÜ Saarepeedi Noorteklubi SNAKile

AVALDUS
Mina ……………………………………(nimi) .…………………………… (isikukood)
soovin osaleda Saarepeedi Noorte Malevas 17. juunist - 01. juulini 2019. aastal.
Maleva osalustasu, mille eest kaetakse toitlustus, on 8 eurot.
Olen nõus, et malevas tehakse minust pilte. Pilte pannakse Saarepeedi noortetoa
facebooki kontole, Viljandi valla ajalehte maleva tegevuste kajastamiseks ja saadetakse
AS Põlluvarale maleva projektitegevustest ülevaate andmiseks.
Olen tutvunud malevas tehtavate töödega ja võimalike riskidega ning nende
ennetamise võimalustest.
Nimi…………………………………………..
Telefon……………………………………….
Aadress……………………………………….
Kuupäev………………………………………
Allkiri…………………………………………

