TÄIENDAVAD NÕUDED SISEVEE REISILAEVAJUHILE
KURSUS
ALUS: 1. Majandus-ja kommunikatsiooniministri 12 .veebruari 2003.a määrus nr 35
2. Veeteede Ameti tegevusluba nr 439 18.11.2014 (lisa jrk. nr 14)
MAHT: 20 tundi, sh praktiline õppus 7 tundi
Jrk
TEEMA
nr.
1
Põhiteadmised vigastatud reisilaeva stabiilsusest(uppumatusest)
- Uppumatuse tagamine, organisatsioonilis-tehnilised meetmed,
konstruktiivsed meetmed, ruumide uputamise kategooriad.
- Meeskonna tegevus vigastatud laeva päästmiseks.
- Uppumatuse arvutus metatsentriliste valemite abil.
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Esmaabi vigastuse korral
- Esmaabi haavade, verejooksude ja põletuste korral
- Haavad , nende klassifikatsioon ja võimalikud tüsistused.
- Haavade sidumine.
- Esmaabi šoki korral.
- Esmaabi põletuse korral.
- Esmaabi luumurdude korral.
- Esmaabi siseelundite vigastuse korral.
- Elustamise võtted.
Tuleohutuse nõuded ja tuletõrjeseadmed.
- Tuleohu piirkonnad
- Tuleohutuse abinõud.
- Tulega võitlemise taktika ja viisid kui laev on järvel.
- Tulega võitlemise taktika ja viisid kui laev on sadamas.
- Vee kasutamine tulekustutamisel , mõju püstivusele.
- Ettevaatusabinõud tuleohtlike materjalide ladustamisel ja
käsitsemisel(värvid,lahustid jne.)
- Koostöö korraldamine kalda tulekustutajatega.
- Tulekahju avastamise seadmed.
- Statsionaarsed tulekustutusseadmed.
- Portatiivsed ja mobiilsed tulekustutusvahendid ja seadmed.

Tundide arv
Loeng: 3 tundi

Loeng: 2 tundi
Praktiline õppus:
2 tundi

Loeng: 2 tundi
Praktiline õppus:
2 tundi
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Tegutsemine inimeste päästmisel ja päästevahendid.
- Ohutuse juhtimine (hädaohu olukorrad, laevahäirete kava)
- Ellujäämise põhimõtted (tegevus peale kutset päästevahendite
juurde, laeva mahajätmisel,tegevus vees)
- Päästevahendite kasutamine ja nõuded (päästevestid, päästerõngad)
- Tegevus päästevahendis (varustuse kasutamine , toidu ja vee
jaotamine esmaabi komplekti kasutamine)
- Päästevahendi veeskamine ja käsitlemine tormise ilmaga.
- Reisijate abistamine nende evakueerimisel päästevahenditesse.
Reisijate turvamine :
- Suhtlemine (suhtluskeel, baasfraasid suhtluseks erinevates keeltes,
käsitsi antavad märguanded, rahvusvahelised sümbolid, märgid, kirjad
seintel jne.
- Personaalsete päästevahendite kasutamise demonstreerimine
- Juhtimine ja teiste suunamine hädaolukorras.
- Otsuste tegemine
- Stress, stressi toime.
- Inimkäitumine ja reageering (reisijate reageering, efektiivse suhtluse
sisseseadmine ja kindlustamine , efektiivse suhtluse tähtsus.
- Õppuste organiseerimine meeskonna valmisoleku säilitamiseks
- Vajadus , et personal oleks teadlik ja peaks kinni etteplaneeritud
häireprotseduuridest (puuduvate isikute kindlaksmääramine, juhtimise
ülevõtmine liidri puudumisel jne.)
Teadmised ohutuse juhenditest .
- Reisijate ohutu minek ja lahkumine laevalt , erilise tähelepanu
osutamine vigastatud ja abivajavatele isikutele.
- Laeva tutvustav väljaõpe (laevakonstruktsioonist ja
ekspluatatsioonilistest omadustest tulenevad piirangud)
- Ohutuse väljaõpe personalile, kes otseselt teenendab reisijaid nendele
määratud kohtades.(suhtlemine,märguanded jne.)

Loeng: 2 tundi
Praktiline õppus:
3 tundi

Loeng: 3 tundi

Loeng: 1 tundi

