19.03.2020.a.
HHLA TK Estonia AS-i eriolukorra tegevuskava.

1. Töökoosolekud ja nõupidamised, k.a. klientide ja partneritega,
viiakse läbi elektroonilisi vahendeid kasutades, välja arvatud
erandjuhtudel.
2. Füüsilised kontaktid minimiseeritakse, isikutevaheline suhtlemine
toimub mõistlikul distantsil vältimaks võimalikku viiruse levikut.
3. Kõikidel töötajatel järgida isikliku hügieeninõudeid: käte pesemine,
oma töökohtade, k.a. masinate, desinfitseerimine.
Lisainformatsioon: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
. Dokkeritele väljastatakse täiendavad kindad tehnikaga
töötamiseks.
4. Soetatakse piisaval määral desinfitseerimisvahendeid mis
paigaldatakse riietusruumidesse, üldkasutatavatesse kohtadesse,
dokkeritele eraldatakse eraldi komplektid masinate kabiinide
töötlemiseks.
5. Söökla töötab erigraafiku alusel, HHLA TK Estonia AS töötajaid
teenindatakse alljärgnevalt:
10:00 – 10:45 – avatud kõigile, toit kaasavõtmiseks
10:45 - 11:00 – vaheaeg, desinfitseerimine
11:00 – 12:15 – avatud dokkeritele, kaubalugejatele, lubatud
kohapeal söömine, kuid soovitame võtta toit kaasa
12:15 – 12:30 – vaheaeg, desinfitseerimine
12:30 – 13:30 - avatud kõigile, toit kaasavõtmiseks
13:30 – 13:45 - vaheaeg, desinfitseerimine
13:45 – 15:00 - avatud kõigile, toit kaasavõtmiseks.
Söökla on avatud ainult HHLA TK Estonia töötajatele, teiste
ettevõtete töötajaid ei teenindata.
6. Terminali territooriumil on töötajate käsutuses üks buss, mida
kasutatakse töötajate transpordiks pikematel distantsidel. Töötajate
bussivedu terminalis teostatakse minimaalsel määral ja bussis on
lubatud korraga vedada maksimaalselt 1 kaassõitjat. Terminalis on

ajutiselt lubatud jalgsi liikumine vastavalt varem kehtinud
liiklusskeemile. Bussijuhid teostavad regulaarselt busside
desinfitseerimist.
7. Määratakse kindlaks töötajad, kes töötavad Kaug töö vormis
kodukontoris ja kes hakkavad olema kodus valverežiimil olles
vajadusel valmis võimalikuks kolleegide asendamiseks (ootel).
Tehakse kindlaks töötajad kes on hetkeseisuga haiguslehel või kes
on nõus lähiajal graafikuväliselt puhkusele minema.
8. Raamatupidamis grupile edastamiseks mõeldud paberkandjal
dokumendid skaneeritakse ja saadetakse raamatupidamisele
elektroonselt.
9. Välislähetused on keelatud, välja arvatud kõige hädavajalikumatel
juhtudel.
10.
On määratud kontaktisik, kelle poole töötajad peavad
pöörduma juhul, kui neil tekib kahtlus/ilmnevad viirusega
nakatumise sümptomid.
Kontaktisik: Toomas Orav, järelevalve spetsialist.
Telefoninumber: 5131, pikknumber +372 5139131.
Vastav protseduur on eraldi lahti kirjutatud.
11.
Terminali külastamine mitte HHLA TK töötajatele on rangelt
piiratud (välja arvatud lepingupartneritele, kes teostavad tööd oma
jõududega HHLA TK territooriumil, tingimusel et nende töötajad ei
puutu kokku HHLA TK töötajatega).
12.
Alkokontrolli teostatakse Pääslates kahtluste korral ja
vajadusel.
13.
Soetatakse kontaktivaba kraadiklaasid igasse pääslasse.
Kõikide töötajate ja külastajate temperatuuri kontroll, k.a. autoga
sõitjad on kohustuslik. Autos viibivad isikud peavad väljuma enne
territooriumile sisenemist autost ja teostama pääslas temperatuuri
kontrolli.
14.
Riietusruumid ja pesuruumid on avatud, kuid korraga võib
riietusruumis viibida maksimaalselt 3 inimest. Saunad on kinni.
15.
Nendele töötajatele, kellel ei ole võimalik kodukontoris tööd
teha pakutakse võimalust kaaluda graafikuvälise puhkuse võtmist.
16.
Viirusnakkuse põhjendatud kahtluse korral ja peale kontakti
võtmist Kontaktsikuga ning kooskõlastatult otsese juhiga võidakse
töötajatele lubada olla kodus kuni 7 päeva mille jooksul tagatakse
töötasu säilimine 100%.
17.
Valvebrigaadide („ootel“ olek) töötajatele säilitatakse töötasu
100% ulatuses.

18.
Koduleheküljele www.tk.ee jaotusse COVID-19 veebilehele ja
Facebook’ile paigutatakse sõnum töötajatele ja klientidele
ettevõttes rakendatavate meetmete kohta ning soovitused
käitumisreeglite kohta kodus.
19.
Töötajatele saadetakse laiali SMS-id vajaliku kontaktinfo ja
viitega kodulehel avaldatud täpsematele juhistele.
20.
Kaubavedusid teenindavate brigaadide graafikud muutuvad
alates 19.03.2020.a 12-tunnisteks.
21.
Tegevuskava vaadatakse üle jooksvalt ja vajadusel viiakse
sisse asjakohased muudatused.

HHLA TK Estonia AS-i COVID-19 kriisikomisjon

