
 
Õppekava nimetus  DEKONTAMINATSIOON ILUTEENINDUSES 

 
Õppekavarühm  Juuksuritöö ja iluteenindus 

 
Õppekava koostamise alus  Kutsestandardite: küünetehnik, tase 3 ja 

küünetehnik, tase 4; juuksur, tase 4 ja tase 5; 
kosmeetik, tase 5; spaateenindaja, tase 4; 
grimeerija, tase 5 -  kutset läbivad 
kompetentsid 
 

Õppe maht  5 akadeemilist tundi  

 

Õppekava eesmärk  
Anda ülevaade töös kasutavate 
instrumentide/tarvikute hoiustamisest, 
seadmete ja töötsooni puhastamisest ning 
desinfitseerimisest. Määrata riskide 
kategooriad ja valida vastavalt 
dekontamineerimismeetodid. Tutvustada 
iluteenindajale vajalikke töö- ja 
isikukaitsevahendeid. Koolitus toimub Cleanella 
OÜ poolt valitud ja müügil olevate toodetega. 

Koolituse tulemusena omandab õppija 
järgnevate kutsestandardite: küünetehnik, tase 
3 ja tase 4; juuksur, tase 4 ja tase 5; kosmeetik, 
tase 5; spaateenindaja, tase 4; grimeerija, tase 
5 läbivates kompetentsides olevad hügieeni- ja 
tervisekaitsenõuded kliendi teenindamisel.  

 

Õpiväljundid  ● teab, millised on põhilised mikroobide 
levikuteed salongis;  

● teab personalihügieeni nõudeid (sh 
isiklik hügieen ja kätehügieen, riietus); 

● teab millised on iluteeninduses vajalikud 
töö- ja isikukaitsevahendid ning oskab 
neid kasutada; 

● teab, mis on dekontamineerimine ja 
oskab määrata riski kategooriat; 

● teab, kuidas ja millega seadmeid ja 
instrumente puhastada, desinfitseerida 
ja steriliseerida ja kuidas hoiustada; 

● teab, kuidas ja millega tagada puhas 
töökeskkond; 

 

Sihtgrupp  Iluteeninduses töötavad või alles õppivad 
iluteenindajad. 
 



 

 

Õppe alustamise tingimused  Puuduvad. 

Õppekeskkond  Õpe toimub koolitaja poolt määratud 
koolitusruumis,  mis vastab 
tervisekaitsenõuetele ja on varustatud õppetöö 
läbiviimiseks vajaliku inventariga. 
 

Õppematerjalide loend Näidistooted, millega praktilist tööd läbi viiakse. 
Koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjal. 

Õppesisu  Mikroorganismide ja nakkuste levikuteed 
iluteeninduses; personalihügieen (riietus, isiklik 
hügieen, kätehügieen); töö- ja 
isikukaitsevahendid – millal, mida, miks; 
dekontamineerimise protsess koos riskide 
klassifikatsiooni ja meetodi valimisega; 
seadmete/instrumentide puhastamine, 
desinfitseerimine, steriliseerimine - kuidas, 
millal ja millega; instrumentide ja tarvikute 
hoiustamine; töökeskkonna hügieen. 

Hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Hindamismeetodina kasutatakse suulist 
vestlust.  
Hindamiskriteerium: mitteeristav. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja 
väljastatavad dokumendid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 
100%  koolitusel. Lisaks tuleb osa võtta 
suulisest vestlusest vastavalt 
hindamiskriteeriumitele. 
Täiendkoolituse lõpus väljastatakse tunnistus, 
kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 

Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon Angela Anton: Kutsetunnistus - Täiskasvanute 
koolitaja, tase 6. Tallinna Tehnikaülikooli 
halduskorralduse eriala. Eesti Kosmeetikute 
Liidu kutsekomisjoni liige. Tallinna 
Tehnikaülikooli halduskorralduse eriala 
 
 


