Seosed kutsestandardi „Raietööline, tase 2“ kompetentside ja raietöölise õppekava moodulite vahel.
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B.2.1. Võsa- ja kettsaagidega töötamine
B.2.1.1. Hindab töömaad ja selle eripärast

tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja
turvavahendid vastavalt töö iseloomule.
Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
B.2.1.2. Töötab võsasaega lähtudes

tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja
ohutuid töövõtteid.
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B.2.1.3. Töötab kettsaega lähtudes

tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja
ohutuid töövõtteid.
B.2.1.4 Hooldab töö- ja turvavarustust,

lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja
hooldusjuhendeid.
B.2.1.5 5. Annab õnnetusjuhtumi korral

vältimatut abi, vajadusel kutsub
professionaalse abi ja teavitab
õnnetusjuhtumist vastavalt etteantud korrale
asjakohaseid isikuid.
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B.2.2. Esmaabi andmine
B.2.2.1. Hindab olukorda sündmuskohal,
X

lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning
võimalikust õnnetuse põhjusest. Maandab
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järgneda võivare õnnetuste riski ja teavitab
päästeteenistust.
B.2.2.2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt,

verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades
esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse
eripärale.

X

B.2.2.3. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt

oma pädevusele ja vigastuse eripärale või
järgib päästeteenistuse juhiseid.

X

B.2.2.3. 4. Teavitab juhtunust asjakohaseid

X

isikuid.
B.2.3 Kutset läbivad kompetentsid
B.2.3.1. Järgib oma töös metsanduse head tava.
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B.2.3.2. Peab kinni kokkulepetest, täidab
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endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja
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tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse
nende eest.

X

X

X

B.2.3.4. Osaleb meeskonnatöös.
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kvaliteetselt.
B.2.3.3. Näeb ette oma tegevuse või

B.2.3.5. Järgib oma töös keskkonnahoiu, sh

liigikaitse põhimõtteid.
B.2.3.6. Kasutab oma töös arvutit algtasemel

(Lisa 1 – digipädevuste enesehindamise skaala)
B.2.3.7. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel

B2 (Lisa 2 – keelte oskustasemete kirjeldused).

X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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