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Õppekava
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja
eesmärk ja
väärtused erakorralise meditsiiniabi osutamiseks õigusaktidest ja
õpiväljundid
asutusesisestest regulatsioonidest lähtuvalt.
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava läbinu:
1) mõistab kutseala põhimõtteid, kaasaegseid arenguid, tehnoloogiaid ja
nõudeid ning rakendab neid erakorralise meditsiiniabi osutamisel;
2) vastutab tööülesannete täitmise eest keerukates ja mitmekesistes
situatsioonides iseseisvalt ja meeskonnas;
3) toetudes eneseanalüüsile mõistab elukestva õppe olulisust ja täiendab
ning õpib iseseisvalt ja ennastjuhtivalt ning teeb ettepanekuid
töötulemuste parendamiseks;
4) mõtleb kriitiliselt, põhjendab oma seisukohti arusaadavalt suuliselt ja
kirjalikult;
5) rakendab koostöös teiste tervishoiu spetsialistidega süsteemselt ja
loovalt meeskonnatöö põhimõtteid, vastutab oma tööülesannete
täitmise eest;
6) teab erakorralises meditsiiniabis kasutatavaid ravimeid ja manustab
neid tervishoiutöötaja kontrolli all;
7) mõistab infotehnoloogia rolli, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid
ohutuks ja tõenduspõhiseks teabe saamiseks, loomiseks, mõistmiseks
ning esitamiseks isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
8) saab aru ettevõtluse aluspõhimõtetest, seostab erialase ettevalmistuse
nõuded tööturul rakendumise võimalustega ja planeerib oma karjääri;
9) järgib inimõigusi, kutseala väärtuseid, kutse-eetikat ja võrdse
kohtlemise põhimõtteid.
Õppekava rakendamine: statsionaarne (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaarne
Nõuded õpingute alustamiseks
Õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse
kindlaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjaga.
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Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga
Õpingute läbimisel omandatav
Kvalifikatsioon Erakorralise meditsiini tehnik , tase 4
osakvalifikatsioon puudub
Õppekava struktuur moodulite nimetused ja mahud (EKAP)
I PÕHIÕPINGUTE MOODULID
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 6 EKAP
Õpilane:
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis;
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist,
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks 9 EKAP
Õpilane:
1) mõistab seadusandlusest lähtuvalt Eesti tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi toimimist;
2) teab inimorganismi ülesehitust;
3) teostab kutse-eetikat järgides patsiendi süsteemse läbivaatuse, kasutab sobivaid vahendeid ja
dokumenteerib tegevuse;
4) mõistab õnnetuspiirkonnas moodustatud abi andmise süsteemi ülesehitust ja teab meditsiiniliste
struktuuride ülesandeid;
5) mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat;
6) teab erineva prioriteetsusega kiirabi väljakutsetele reageerimise põhimõtteid ja nõudeid ning
selgitab häirekeskuse, kiirabibrigaadide, politsei ja päästeameti koostöö korda ja nõudeid.
3. Erakorralise abi osutamine 15 EKAP
Õpilane:
1) abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema seisundit ja
ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
2) elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS) ning abistab
meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
3) abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning abistab
õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika põhimõtetest;
4) assisteerib õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel.
4. Praktika 21 EKAP
Õpilane:
1) komplekteerib töövahendid ja tagab töökoha korrasoleku;
2) hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse, tagab
iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
3) hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning kutse-eetika
põhimõtteid;
4) osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning vastavat
aparatuuri ja varustust kasutades;
5) rakendab turvalise ja toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid sündmuskohal, transpordil ja
raviasutuses;
6) kasutab ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab patsienti abivahendite kasutamisel;
7) suhtleb patsiendi ja meeskonnaliikmetega lugupidavalt, kasutades kaasaegseid infotehnoloogilisi
vahendeid ning järgides seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutse-eetika põhimõtteid;
8) täidab oma ülesandeid meeskonna liikmena;
9) analüüsib oma valmidust tulevaseks tööeluks.
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II VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimisel ja erialases arengus 2 EKAP
Õpilane:
1) tuleb toime eesmärgipärase digiajastu tehnoloogiliste vahendite kasutamisega;
2) rakendab arvutialaseid teadmisi erialase info otsimiseks ja veebikeskkonna ohutuks kasutamiseks;
3) loob veebipõhiseid dokumente;
4) kasutab internetti informatsiooni töötlemiseks, tööalaseks suhtlemiseks, asjaajamiseks ja
enesetäiendamiseks.
2. Vene keel 1,5 EKAP
Õpilane rakendab suhtlemisel vene keele peamisi grammatikareegleid, hääldamise põhimõtteid ning
kasutab erialast terminoloogiat.
3. Suhtlemine võõrkeeles 1,5 EKAP
Õpilane rakendab suhtlemisel võõrkeele peamisi grammatikareegleid, hääldamise põhimõtteid ning
kasutab erialast terminoloogiat.
4. Kriisipsühholoogia 2 EKAP
Õpilane mõistab kriisipsühholoogia olemust ja põhimõisteid, rakendab psühholoogilise esmaabi
meetodeid.
5. Sõja- ja katastroofimeditsiin 2 EKAP
Õpilane selgitab katastroofide ja suurõnnetuste likvideerimise organisatsiooni ning demonstreerib
meditsiiniabi andmist sõja- ja katastroofi piirkonnas.
6. Alarmsõiduki juhtimine 1 EKAP
Õpilane teeb ohte ja riske arvestades ohutult alarmsõitu.
7. Rahvatervis, tervisedenduse alused 2 EKAP
Õpilane mõistab rahvatervise ja tervisedenduse põhimõtteid ning arvestab tervist mõjutavate teguritega
patsiendi ja enda elukvaliteedi tagamisel.
Õppekava täitmiseks peab õpilane läbima valikmooduleid mahus 9 EKAP.
Koolil on õigus muuta valikõpingute valikud, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava
kvalifikatsiooni. Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud erakorralise
meditsiini tehniku õppekava õpiväljundid ja sooritanud lõpueksami.
Õpingute läbimisel omandatav(ad) kutsed: Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
puuduvad
osakutse(d):
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Tiina Uusma
Amet: kutseõppe osakonna juhataja
Telefon: 7370229
e- post: tiinauusma@nooruse.ee
Märkused:
Lisa 1. Õppekava rakendusplaan
Lisa 2. Erakorralise meditsiini tehniku eriala kompetentside ja õppekava moodulite õpiväljundite
vastavustabel
Rakenduskava

Lisa 1. Õppekava rakendusplaan

I õppeaasta

Moodul
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Erakorralise meditsiiniabi osutamise alused
Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
Erakorralise abi osutamine
Praktika
Valikõpingud

I semester

II semester

Lisa 2. Erakorralise meditsiini tehniku 4. taseme kutsestandardi kohustuslike kompetentside ning õppekava moodulite õpiväljundite vastavustabel.
Kompetents
Mooduli nimetus õppekavas ja õpiväljundid
Tööülesande nimetus
1. Ettevalmistumine erakorralise
M1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
meditsiiniabi osutamiseks.
 mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
1) Tunneb oma rolli meeskonnas, vastutab
 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
meeskonnaliikmena oma tööülesannete
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
täitmise eest;
 mõistab õnnetuspiirkonnas moodustatud abi andmise süsteemi ülesehitust ja teab
meditsiiniliste struktuuride ülesandeid;
 mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat;
 teab erineva prioriteetsusega kiirabi väljakutsetele reageerimise põhimõtteid ja nõudeid
ning selgitab häirekeskuse, kiirabibrigaadide, politsei ja päästeameti koostöö korda ja
nõudeid.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS) ning
abistab meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning abistab
õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika põhimõtetest.
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2) tagab oma töökoha nõuetekohase
korraoleku ja komplekteerituse,
täiendades töökohta vajadusel puuduvate
tarvikute või tööks vajalike vahenditega.

2. Erakorralise abi osutamine.
1) Järgib abi osutamisel ohutusnõudeid;

M4. Praktika
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid, kutseeetika põhimõtteid;
 osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades;
 suhtleb patsiendi ja meeskonnaliikmetega lugupidavalt, kasutades kaasaegseid
infotehnoloogilisi vahendeid ning järgides seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutseeetika põhimõtteid.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 mõistab õnnetuspiirkonnas moodustatud abi andmise süsteemi ülesehitust ja teab
meditsiiniliste struktuuride ülesandeid;
 mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat;
 teab erineva prioriteetsusega kiirabi väljakutsetele reageerimise põhimõtteid ja nõudeid
ning selgitab häirekeskuse, kiirabibrigaadide, politsei ja päästeameti koostöö korda ja
nõudeid.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning abistab
õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika põhimõtetest.
M4. Praktika
 komplekteerib töövahendid ja tagab töökoha korrasoleku;
 hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse,
tagab iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid, kutseeetika põhimõtteid;
 osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades.
M1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 mõistab õnnetuspiirkonnas moodustatud abi andmise süsteemi ülesehitust ja teab
meditsiiniliste struktuuride ülesandeid;
 mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat;

6


2) mõõdab ja hindab patsiendi elulisi
näitajaid, annab meeskonna juhile
ülevaate patsiendi elulistest
näitajatest; täpsustab koostöös
tervishoiutöötajaga täiendavaid
andmeid (kaasuvad haigused,
igapäevaselt tarvitatavad ravimid);

teab erineva prioriteetsusega kiirabi väljakutsetele reageerimise põhimõtteid ja nõudeid
ning selgitab häirekeskuse, kiirabibrigaadide, politsei ja päästeameti koostöö korda ja
nõudeid.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS)
ning abistab meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning
abistab õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika
põhimõtetest.
M4. Praktika
 hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse,
tagab iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
 osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades;
 rakendab turvalise ja toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid sündmuskohal,
transpordil ja raviasutuses.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 teab inimorganismi ülesehitust;
 teostab kutse-eetikat järgides patsiendi süsteemse läbivaatuse, kasutab sobivaid vahendeid
ja dokumenteerib tegevuse;
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS)
ning abistab meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning
abistab õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika
põhimõtetest.
M4. Praktika
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3) assisteerib õde või arsti protseduuride
läbiviimisel (sh ravimite manustamisel) ja
vajadusel teeb iseseisvalt vastavalt
õigusaktidele erakorralise meditsiini
tehniku pädevuses olevaid protseduure;

4) jälgib patsiendi seisundit abi osutamise
ajal, normaalsetest parameetritest
kõrvalekaldeid märgates teavitab sellest
kohe meeskonna juhti;

hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
 suhtleb patsiendi ja meeskonnaliikmetega lugupidavalt, kasutades kaasaegseid
infotehnoloogilisi vahendeid ning järgides seadusandlust, konfidentsiaalsust ja kutseeetika põhimõtteid.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS)
ning abistab meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning
abistab õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika
põhimõtetest.
M4. Praktika
 hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse,
tagab iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
 osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 teostab kutse-eetikat järgides patsiendi süsteemse läbivaatuse, kasutab sobivaid vahendeid
ja dokumenteerib tegevuse;
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning
abistab õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika
põhimõtetest.
M4. Praktika
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
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5) osutab patsiendi tervislikust seisundist ja
meeskonna juhi korraldustest lähtuvalt
patsiendile erakorralist abi, järgides
ScABCDE printsiipi;

6) tagab patsiendi turvalise ja ergonoomilise
transpordi, väldib vigastuste süvenemist
transpordi ajal;

7) osaleb triaaži tegemises ja lähtub abi
osutamisel asjakohastest juhistest.

osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 teostab kutse-eetikat järgides patsiendi süsteemse läbivaatuse, kasutab sobivaid vahendeid
ja dokumenteerib tegevuse.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid;
 elustab iseseisvalt kliinilisest surmast kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS)
ning abistab meeskonna liikmeid spetsiaalsete võtetega patsiendi elustamisel (ALS);
 abistab erinevas eas ja tervislikus seisundis patsiente ennast ja patsienti säästes ning
abistab õde/arsti erinevate meditsiiniliste protseduuride teostamisel lähtudes eetika
põhimõtetest.
M4. Praktika
 hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse,
tagab iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
 osutab meeskonnaliikmena erakorralist meditsiiniabi ennast ja patsienti kahjustamata ning
vastavat aparatuuri ja varustust kasutades.
M3. Erakorralise abi osutamine
 abistab ja transpordib turvaliselt patsienti ennast ja patsienti säästvalt arvestades tema
seisundit ja ealisi iseärasusi, järgides eetika põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid.
M4. Praktika
 hindab sündmuse või sündmuskohaga seotud ohte ja abi osutamiseks vajalikke ressursse,
tagab iseenda toimetulekuvõimekuse ja töökoha korrasoleku ning komplektsuse;
 hindab ja jälgib patsiendi seisundit, kasutades selleks erinevat aparatuuri/vahendeid ning
teostab/assisteerib protseduure ennast ja patsienti säästvalt järgides ohutusnõudeid ning
kutse-eetika põhimõtteid;
 rakendab turvalise ja toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid sündmuskohal,
transpordil ja raviasutuses.
M2. Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
 teostab kutse-eetikat järgides patsiendi süsteemse läbivaatuse, kasutab sobivaid vahendeid
ja dokumenteerib tegevuse;
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3. Läbivad kompetentsid:
1) järgib isikuandmete kaitsega seotud
õigusakte ja konfidentsiaalsuse
põhimõtteid;
2) järgib kutsega seotud õigusakte,
asutusesisest töökorraldust ja eetika
põhimõtteid;
3) suhtleb nii patsientide kui teiste isikutega
lugupidavalt, viisakalt ning arvestades
kultuurilist mitmekesisust, toetab
patsienti psühholoogiliselt ja tagab
patsiendi privaatsuse; oskab ennetada ja
leevendada konflikte ning tuleb toime
kriisiolukordades;
4) osaleb meeskonnatöös (sh pääste- ja
politseisündmuse lahendamisel)
vastutustundliku ja ennastjuhtiva
liikmena; toetab kolleege probleemide
määratlemisel, hindamisel ning nende
lahendamisel, kasutades sobivaid
tehnikaid;
5) kasutab nõuetekohaseid
isikukaitsevahendeid ja tööriietust, järgib
a- ja antiseptika nõudeid;
6) CBRN-tüüpi juhtumitel tegutseb
vastavalt asutuses kehtestatud
käitumistaktikale ja korrale;
7) kasutab eesti keelt tasemel B2;
8) kasutab töös digioskuste osaoskusi
(infotöötlus, kommunikatsioon, ohutus ja
probleemilahendus iseseisva kasutaja
tasemel, sisuloome algtasemel).

 mõistab CBRN õnnetuste korral rakendatavat käitumistaktikat.
Läbivaid kompetentse hinnatakse kutsestandardi kohustuslike kompetentside hindamise käigus.

