kuulmisrakud
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MÜRA KAHJULIK MÕJU TERVISELE

Müra on tervist kahjustav heli. Kuulmiselundisse jõuab heli kuulmekanali
(õhu) ja luu kaudu (luujuhtivus). Müra saab summutada kuulmekanalis.
kuulmisrakud

Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB). Müra võib olla pidev, seda
mõõdetakse A-skaalas, ühik dB(A), või hetkeline ehk impulssmüra, mis
kestab alla 1 sekundi (relva lasu kestus alla 1 millisekundi, suure
kaliibriga relval kuni 4 millisekundit, ühik dB(C).
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OHUTUSNÕUDED JA VASTUTUS

2.1. Kuulmiskaitsevahendit peab kandma, kui

2.5. Isikule tuleb anda asjakohane väljaõpe, mis sisaldab

müratase on 85 dB(A) või üle selle.
2.2. Vajaduse korral tuleb müraallikas või -piirkond

2.8. Väljaõppeürituse korraldaja peab tagama

järgmist: kuulmiskaitsevahendi õige paigaldamine

kuulmiskaitsevahendite kättesaadavuse koos

kõrvadele või kuulmekäiku, kuulmiskaitsevahendi

varuga ja kontrollima nende kandmist.

kandmine koos kiivriga ja hooldustoimingud.

tähistada ohumärgisega ja kuulmiskaitse kand-

2.6. Kuulmiskaitsevahendi õigesti kandmise eest

mist kohustava märgisega.

vastutab isik ise, kui ta on saanud asjakohase

2.3. Isikul on õigus nõuda kuulmiskaitsevahendeid,

Kuulmist kahjustava müra ohumärgis

väljaõppe.

kui pidev müratase on üle 80 dB(A).

2.7. Isik peab koheselt reageerima ja tagasi panema kõr-

2.4. Alates 165 dB(C)-st peab kandma topelt kuulmis-

vatropid, kui need on kuulmekanalist välja tulnud.

kaitset: ühekordsed kõrvatropid on kuulmekana-

Kanna kuulmiskaitsevahendit!

lis ja kõrvaklapid on tihedalt kõrvadel.
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PAIGALDA KÕRVATROPID ÕIGESTI!
3.1. Rulli kõrvatropp sõrmede vahel peeneks silindriks.
3.2. Tõmba teise käega kõrvalesta ülespoole, et kõrvatroppi
oleks lihtsam kuulmekäiku libistada.
3.3. Oota, kuni kõrvatropp sulgeb tihedalt kuulmekäigu.
3.4. Õigesti paigaldatud kõrvatroppi ei ole eest vaadates näha.
3.5. Kõrvatropid on õigesti paigaldatud, kui mürakeskkonnas
viibides kõrvu kätega kattes ei ole tajuda mürataseme
erinevust. Vajaduse korral paigalda kõrvatopp uuesti.
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PIDEV MÜRA

MB Unimog 1300L
Kabiinis

80 dB

MAN 4620

Veokastis

Kabiinis

80 dB

90 dB

Sisu XA-188

MB GD-250

Veokastis

Salong

Juht

98 dB

83 dB

90 dB

Meeskonnaruum

90 dB

M28

EML

kokpit

mootoriruum

97 dB

97 dB

CV9035
Juht

Meeskonnaruum

115 dB

110 dB

Kõrvaklappide või -troppide kandmine on soovituslik
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=

Kõrvaklappide või -troppide kandmine on kohustuslik

+

Topelt kuulmiskaitse kandmine on kohustuslik

IMPULSSMÜRA
R20
5,56 mm

161 dB

176 dB 146 dB136 dB

127 dB

ZU-23-2 23mm
Õhutõrjekahur

FH70 155mm
Haubits

Browning
12,6 mm

178 dB 148 dB

120 mm
Miinipilduja

134 dB

84 mm
Carl Gustav

182 dB 150 dB

132 dB

184 dB 156 dB

134 dB

184dB

30 m

30 m

30 m

30 m

300 m

300 m

50 m
100 m
150 m
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TEGEVUS MÜRAKAHJUSTUSE KORRAL

6.1. Kõrvakohin ehk tinnitus (helin, vile või kõmin kõrvus) võib olla esimene märk, et müra on kuulmist kahjustanud. Pöörduda kohe üksuse meditsiinitöötaja vastuvõtule.
6.2. Kui tegevuse käigus, kus kuulmiskaitse kandmine on kohustuslik, tuleb kõrvatropp kuulmekäigust välja, tuleb esimesel võimalusel teavitada vahetut ülemat ja pöörduda
meditsiinitöötaja vastuvõtule.
6.3

Kaitseväe

huvides

tegutsedes

kv.tookeskkonnagrupp@mil.ee.

saadud

kuulmiskahjustus

on

tööõnnetus.

Tööõnnetuse

toimumisest

tuleb

teavitada

Kaitseväe

töökeskkonnagruppi

