KOV ülesanded

TERVISHOID
TEGEVUS

1. Valla- või linnavolikogu võtab vastu otsuse valla- või
linnaeelarvest tervishoiuteenuste osutamise ja muude
tervishoiukulude rahastamise kohta
2. KOV hallatavate tervishoiuasutuste
ümberkujundamine eraõiguslikeks juriidilisteks
isikuteks toimub kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses sätestatud korras.
Kohalik omavalitsus:
3. Korraldab tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise ja
nende järgimise kontrollimise kohaliku omavalitsuse
maa-alal;
4. Korraldamine elanikkonna haiguste ennetamisele ja
tervise edendamisele suunatud tegevust kohaliku
omavalitsuse maa-alal.
5. Valla- või linnaarst kontrollib oma teeninduspiirkonna
riigi, munitsipaal- ja eraomandis olevate avalik- ja
eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute halduses
või omandis olevatel territooriumidel, ehitistel ja
rajatistel tervisekaitse õigusaktide täitmist ning
õigusaktide rikkumise korral teeb ettevõtte, asutuse või
organisatsiooni juhtkonnale või füüsilisele isikule
ettepaneku rikkumiste kõrvaldamiseks.
6. Valla- või linnaarsti esitab ettepanekuid kohalikule
omavalitsusele või teistele pädevatele organitele
elukeskkonna seisundi parandamiseks ja tervise
edendamiseks vallas või linnas
Rahvatervise seaduse rakendusaktidest
7. KOV, kelle hallatavale maa-alale planeeritakse
hoolekandeasutuse rajamist või kelle maa-alal asub
hoolekandeasutus, vastutab hoolekandeasutusele
esitatud tervisekaitsenõuete täitmise eest oma
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pädevuse piirides. (§ 4)
8. KOV lastekaitsetöötaja esitab lapse vastuvõtmisel
hoolekandeasutusse hoolekandeasutuse direktorile
(juhatajale) perearsti väljastatud vormikohase
arstitõendi. (§ 20)
9. KOV üksuste poolt ravimite käitlemisel kohaldatakse
käesolevas seaduses sätestatut, sealhulgas järelevalvet
niivõrd, kuivõrd nimetatud asutuste ja üksuste kohta
käivatest õigusaktidest ei tulene teisiti.
10. KOV üksus võib olla ravimite käitlemise tegevusloa
omajaks.
11. KOV asutus kui tööandja kujundab ja sisustab töökoha
nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja
tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja
heaolu.
12. KOV asutus kui tööandja tagab töötervishoiu ja
tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud
olukorras.
13. KOV asutus kui tööandja on kohustatud teavitama
kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis Tööinspektsiooni kohalikku asutust oma
tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest.
14. Vallavanem või linnapea Terviseameti direktori
ettepanekul nakkushaiguste epideemilise leviku
tõkestamiseks võib: (1) ajutiselt sulgeda koole ning
laste- ja hoolekandeasutusi; (2) nõuda desinfektsiooni,
desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse
korraldamist; (3) nõuda inimeste terviseuuringute
korraldamist.
15. KOV asutus kui tööandja rahastab: (1) töötaja tervise
kaitseks vajalikku immuniseerimist ja ennetavat ravi
neil tegevusaladel, kus töö iseärasuste tõttu on
nakatumisoht; (2) töötaja korrapärast tervisekontrolli
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neil tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad
soodustada nakkushaiguste levikut.
16. KOV korraldab oma haldusterritooriumil omasteta või
avalikus kohas leitud surnu, kelle surm ei ole tingitud
välispõhjustest, vedamise ja vedamise kulud kaetakse
KOV üksuse eelarvest.
Surma põhjuse tuvastamise seaduse rakendusaktidest:
17. KOV üksus esitab kirjaliku taotluse oma
asukohajärgsele maavalitsusele surnu vedamisega
seotud kulutuste hüvitise saamiseks. (§ 2)

18. Valla- või linnavalitsus korraldab matuse, kui surnud
isik on tundmatu või omasteta.
19. KOV kui matusekorraldaja esitab matusetoetuse
taotlemiseks avalduse oma asukoha järgsele
pensioniametile või surma registreerinud
perekonnaseisuasutuse asukoha järgsele
pensioniametile.
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