
Tallinna Teeninduskool

r<,,isrxrnr

Tallinn *&t,, tlta; 2oo8a. *.Y.Y.l--

Kuvariga tiidks etteniihtud prillide vdi muud

nflgemisteravust korrigeerivate abivahendite

maksumuse hiivitamine

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a miiiirusest m 362 "Kuvariga t<iotamise

tridtervishoiu ja todohutuse n6uded" paragrahv 3

1 . Hiivitan tdotajale, kes tddiilesannetega seoses kasutab kuvarit iile poole oma t<i6ajast, t66ks

etteniihtud prillide v6i muud nbgemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse

summas 2500 krooni.

Hiivitan tridtajale, kes tddiilesannetega seoses kasutab kuvarit viihem kui pool oma t66ajast,

t6oks ettenlhtud prillide v6i muud niigemisterawst korrigeerivate abivahendite

maksumuse summas 1000 krooni.

T66taja esitab t<i<iandjale silmaarsti v6i td<itervishoiuarsti otsuse ning avalduse htivitise

saamiseks.

Kinnitan ametikohtade nimekirja, kus todtilesannetega seoses kasutatakse kuvarit iile poole

t66ajast

Alus: tddkeskkonna koosoleku protokoll nr 4 ja 5
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LISA 1

Ametikohtadest liihtuv nimekiri ( tridtamine kuvariga flle poole oma t66ajast)
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TOOKESKKONNA KOOSOLEKU
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Tallinn

28. aprill2008 nr. 4
Algus 09.30,16pp 10.00

Juhatas Aivar Koitla

Protokollis Ulle Toots

V6tsid osa: Heikki Eskusson, Ulle Toots, Aivar Koitla, Jaan Luksepp

Puudusid: Lui Piirsalu

ARUTATI:
l. Tcicitajate n?igemiskahjustuste tervisekontrolli saatmine ning prillide maksumuse

kompenseerimine.

Lisas 1 on nimekiri tddtajatest, keda saata tridtervishoiuarsti vastuvdtule. Aluseks on
v6etud tOotajate tdOtingimused (6ppek66kides soojas-kiilmas t66,tamine ) ja t66tajad, kes
kasutavad oma tcicjs arvutit rohkem kui poole oma t06ajast.

Ettepanek Teeninduskooli juhtkonnale prillide maksumuse kompenseerimiseks:

1. Koostada nimekiri ametikohtadest, kus kasutatakse arrrutit enamuse t66ajast. Aluseks
vdtta riskianaltiiis ja tridtervishoiuarsti v6i silmaarsti otsus tddtaja silmade niigemise
halvenemise kohta sellel tciokohal, Kompenseeritav summa 2500 krooni.

2. Tcicitajad, kes kasutavad oma td6s arrn:tit viihem kui poole oma tdciajast ja v6ttes
aluseks riskianali.iiisi ja tddteruishoiuarsti v6i silmaarsti otsuse t66taja silmade niigemise
halvenemise kohta sellel tricikohal oleks kompenseeritavaks summaks 1000 krooni.

Jdrgmine koosolek toimub 26. mai 2008. kell 11.30
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Heikki Eskusson

TKN esimees
,;ffin'rtr
Ulle Toots

Protokollija
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23. mai 2008 nr. 5
Algus 11.30,16pp 11.50

Juhatas Aivar Koitla

Protokollis Ulle Toots

V6tsid osa: Heikki Eskusson, Ulle Toots, Aivar Koitla, Jaan Luksepp

Puudusid: Lui Piirsalu

ARUTATI:
1. Teeninduskooli tcicitaja Silvi Palmiste avaldus prillide maksumuse osalisest

kompenseerimisest.

Laborant Silvi Palmiste esitas avalduse Teeninduskooli Direktorile prillide maksumuse
kompenseerimiseks. Juurde on lisatud OU Semiratio arve nr 808498, 19.05.08.
tdriprillide maksumusest, prilliretsept 21.10.04 japrilliretsept 19.05.08, mis tdendavad,
et nligemisteravus on muutunud ning uute prillide soetamine p6hjendatud (dokumendid
lisas).
Tcicikeskkonna N6ukogu veendus, et n[gemine on halvenenud ametikohustuste tiiitmisel
nelja aasta jooksul, mil pr Palmiste tci<itab enamuse ajast h?imarates v6i tehnilise
valgustuse tingimustes.

OTSUS: Teha ettepanek Teeninduskooli juhtkonnale prillide maksumus kompenseerida
1000 kr (iiks tuhat krooni) ulatuses vastavalt TKN protokolli nr 4,28.04.08.p. 2:

2. . Kinnitada nimekiri ametikohtadest, kus kasutatakse arrnrtit enamuse tdriajast.
Aluseks v6eti Teeninduskooli riskianaliiiis tulemused 08.01.2008. CNimekiri
ametikohtadest lisatud).

Ulejaanud ametite puhul otsustatakse individuaalselt ltihtuvalt vaatlustulemustest ja

tcicitervishoiuarsti otsusest.

Jersrnine koosolek toimub eraldi kokkuleppe alusel vastavalt vajadusele saabuva

Teeninduskooli suvevaheaj a tdttu.



Lisad:

1. Silvi Palmiste avaldus Teeninduskooli Direktorile

2. OU Semiratio arve nr 808498, 19.05.2008

3. N6mme Prillikeskuse prilliretsept 21.10.2004

4. Norman Optika prilliretsept 19.05.2008

5. Ametikohtadest, millel tcici rohkem kui 50% arvutiga, liihtuv nimekiri

Heikki Eskusson

TKN esimees Aivar Koitla

Protokollija


