
 
Õppekava nimetus  HÜGIEEN KUI TEENINDUSE KVALITEEDIMÄRK.  
Õppekavarühm  Töötervishoid ja -kaitse. 

 
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  4 akadeemilist tundi.  

 

Õppekava eesmärk  Anda või tuletada meelde töötamisel vajalikud 

teadmised tööohutuse, hügieeni- ja 

tervisekaitsenõuete kohta kliendi teenindamisel. 

Hügieeni tähtsuse mõistmiseks analüüsitakse 

hügieeni soest nii tervise kui klienditeenindamise 

kvaliteediga. Rääkida tööspetsiifikast 

tulenevatest ohuteguritest, nakkushaiguste 

ennetamisest ja tagajärgede vältimisest. 

Koolituse tulemusena õppija teab ja rakendab 

teadmised praktilises töös. 

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 tööohutuse, 

hügieeni- ja tervisekaitsenõuded kliendi 

teenindamisel.  

 

Õpiväljundid  Teab, mis on hügieeni mõiste ja 

tervisekaitsenõuded.  

Teab töökeskkonna ohutegureid töötaja tervisele 

ja kuidas ennast kaitsta. 

Teab personali hügieeninõudeid (sh isiklik 

hügieen ja kätehügieen). 

Järgib hügieeninõudeid tööpindadele ja 

töövahenditele. 

Teab hügieeniplaani eesmärki oskab kasutada 

tooteid vastavalt hügieeniplaanile. 

Sihtgrupp  Isikuteeninduses töötavad või õppivad 
teenindajad. 



 

 

Õppe alustamise tingimused  Puuduvad. 

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

Õppematerjalide loend Koolitaja jaotusmaterjal. 

Õppesisu  Hügieeni mõiste ja vajalikkus. Töökeskkonnale 

esitatud nõuded ja võimalikud ohutegurid; 

üldteadmised nakkus- ja nahahaigustest, nende 

levikust ja tõrjest; nakkushaiguste leviku 

tõkestamise vajalikkus; kliendi ja teenindaja 

tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid; 

personali hügieen - tervisetõendi vajalikkus, 

kätehügieen; töövahendite ja instrumentide 

puhastamine, desinfitseerimine, steriliseerimine 

– vajalikkus, meetodid ja vahendid;; 

hügieeniplaani koostamine ja praktikasse 

rakendamine. 

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. Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli õppejõud-koolitaja. 
 
Kadi Paju RN MScHS: Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli õe eriala ja Tartu Ülikooli 
Arstiteaduskonna terviseedenduse ja 
tervishoiu juhtimise eriala magister. 
Infektsioonikontrolli Ühingu asutajaliige ja Eesti 
Õdede Liidu mentorliige. 


