
Tööriietuse juhend



Käesolev juhend on kohustuslik kõigile kliinikumi 
töötajatele ja kliinikumis lepingute alusel 
viibivatele inimestele (nt üliõpilased, õpilased, 
töövõtjad).



ÜLDNÕUDED:

• välimus peab olema korrektne ning puhas;

• kohustuslik on kanda nimesilti;

• juuksed peavad olema puhtad ning pikad juuksed tuleb kinni panna, 
kasutamata silmatorkavaid juuksekaunistusi;

• habe ja vuntsid peavad olema lühikesed ja hooldatud;

• sõrmuste, käekettide, -kellade ja –võrude, lakitud küünte, 
kunstküünte, püsigeellaki ja küünte kaunistuste kandmine kandmine
ei ole lubatud;



ÜLDNÕUDED:

• nähtavad tätoveeringud peavad olema tagasihoidlikud, võimalusel 
kaetud ning ei tohi olla hirmutava, solvava või poliitilise sisuga;

• sisejalanõud peavad olema kergelt puhastatavad ning liikudes ei tohi 
tekitada häirivat müra;

• kliinikum on suitsuvaba haigla. Suitsetamine ei ole lubatud lähemal 
kui 30 meetrit kliinikumi hoonetest ning ka kaugemal on see 
lubamatu tööriietes ja sisejalanõudes.



• tervishoiu- ja tugipersonali tööriietus on üldjuhul valge; 

• intensiivravi osakondade ja palatiosakondade jälgimispalatite
personali tööriietus on sinine;

• erakorralise meditsiini osakonna personali tööriietus tumepunane; 

• operatsiooniteenistuses, anestesioloogia osakonnas ja kliinikute
operatsioonitubades töötav personal kannab rohelist tööriietust;

NÕUDED TERVISHOIUPERSONALI TÖÖRIIETUSELE:



NÕUDED TERVISHOIUPERSONALI TÖÖRIIETUSELE:

• pükskostüümi jaki/kitli varrukad on lühikesed, maksimaalselt kolmveerand 
pikkusega;

• pükskostüümi/kitli all kantakse vajadusel T-särki, mida saab kanda ka ilma 
jakita (nt füsioterapeudid);

• tervishoiupersonali tööriietusega ei ole lubatud kanda isiklikku riietust ( v.a 
ihupesu, sokid ning jalanõud);

• nööbitaval riietusel peavad olema hõlmad kinni nööbitud;

• jalas kantakse sokke või sukki;

• tööriietust vahetatakse pärast igat valvekorda või vähemalt üks kord nädalas 
(määrdumise korral kohe);

• tööriietus on puhas, terve ja õiges suuruses;

• fliisi kandmine kokkupuutel patsiendiga ei ole lubatud.



NÕUDED OPERATSIOONITUBADES TÖÖTAVA PERSONALI 
TÖÖRIIETUSELE:

• operatsiooniteenistuses, anestesioloogia osakonnas ja kliinikute 
operatsioonitubades töötav personal kannab rohelist tööriietust;

• operatsioonitoa eririietusega ning ühekordsete soojendusjakkidega ei ole 
lubatud osakonnast väljuda; 

• eririietus vahetatakse iga valve järel või vastavalt vajadusele;

• viibides operatsioonisaalis peavad kõik töötajad kandma ühekordset maski 
ning mütsi; kirurgiline mask peab katma nii nina kui ka lõua; maski 
kandmine lõua all ei ole lubatud;

• tööjalanõud peavad olema pestavad või kergelt puhastatavad ning 
soovitatavalt ergonoomilised; jalas tuleb kanda sokke; operatsioonitoa 
jalanõudega ei ole lubatud osakonnast väljuda.


