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Osa A: Veebiõppuse tutvustus

Raudteeõnnetused jagunevad laiemalt järgmiselt: kokkupõrge (collision), mahasõit (derailment), tulekahju (fire), plahvatus
(explosion) ja muu (other). Muu võib olla näiteks ohtlike ainete leke raudteetsisternist. Raudteeõnnetused esinevad Eestis harva
(keskmiselt 12 avariid aastas). Kuid Euroopa Liidu Raudteeameti 2021 raudtee ohutuse aastaaruandes, mis vaatles andmeid
2017-2019 aastal oli Eesti halvima näitajaga riik õnnetuste osas, mis on aset leidnud raudteeülesõidukohtadel. Kuna
raudteeõnnetused on keerulised päästesündmused ja võivad kujuneda koguni kriisideks, on harjutamine reageerimaks taolistele
päästesündmustele hädavajalik. Seepärast harjutatigi 2021. aastal Türi lähedal väliõppusel reisirongi ja bussi kokkupõrke
lahendamist operatiivjõudude poolt. Väliõppus võeti aluseks veebiõppuse loomiseks.

Järgnevalt on Teil võimalus ennast asetada sündmusele esimesena kohale jõudnud päästemeeskonnavanema rolli. Te saate
vaadata erinevaid sündmuse stseene läbi meeskonnavanema silmade tehistõelisuses ning YouTube platvormil esitatud stseenide
vahel vastata erinevatele väidetele video alusel. Iga stseen ja sellele järgnevad väited on üks plokk ning nendele vastamiseks on
määratud ajaline limiit. Igale väitele on võimalik vastata tehes valiku, kas "Tõene" või "Väär". Järgmises plokis antakse Teile
tagasiside eelmise ploki läbimise edukuse kohta. Veebiõppuse lõpus arvutatakse kokku Teie koondpunktisumma ja avaneb
ankeet, mis on mõeldud Teie õpikogemuse kaardistamiseks. Palun vastake kindlasti ankeedile, kuna sellele tugineb kogu
lõputöö, mis võrdleb väli- ja veebiõppuse õpikogemusi. Edu Teile veebõppuseks!

VAJUTAGE VEEBIÕPPUSE LOGO PILDILE JA TEIL AVANEB VEEBIÕPPUST TUTVUSTAV VIDEO!

NB! Vastates soojendus väidetele tekib valikut tehes kohe tagasiside väite kõrvale, see on nii vaid soojendusväidete puhul,
tutvustuse eesmärgil.

 

A1. Neljavagunilises Elroni diiselrongis saab maksimaalselt reisida
umbes 400 reisijat.

 

 
Tõene

Väär

A2. Reisirongi maksimaalne kiirus Eestis on 150 km/h.

 
Tõene

Väär

A3. Reisirongi maksimaalne kiirus ülesõidukohas võib olla kuni 70 km/h.

 
Tõene

Väär



Osa B: Väljakutse!

Olete valves meeskonnavanemana Kool päästekomandos põhiautoga, mille valvekoosseis on 1+3, 5-ndal oktoobril. Puhub nõrk
idatuul (3 m/s) ja väljas on 8 kraadi sooja. Kell on 14:31 ja tegemist on tööpäevaga.

Vajuta pildile esimese stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

B1. 1. Rongiõnnetuse ASTE 3 korral reageerivad dünaamilise-
väljasõiduplaani järgi 3 põhiautot, 1 paakauto ja üks vabatahtlike
kustutusauto.

 
tõene

väär

B2. 2. Ilmastiku tingimused (muu hulgas tuule tugevus) on liiga halvad
Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga helikopteri kaasamiseks
sündmusele raskete kannatanute transpordiks.

 
tõene

väär

B3. 3. Meeskonnavanem arutas autojuhiga võimalikku juurdepääsuteed
reisirongi ja bussini, mis on umbes 300 meetrit ülesõidukohast lääne
suunas.

 
Tõene

Väär

B4. 4. Kuna rong on ülesõidukohast rohkem kui 400 meetrit eemal, on
mõistlik kasutada repiiter režiimi raadioside otseühendus režiimi
võimendamiseks põhiautoga.

 
Tõene

Väär

B5. 5. Kannatanute ja varustuse transpordiks võib vaja minna
maastikusõidukeid (ATV, UTV, Bandwaagen).

 
Tõene

Väär



Osa C: Tagasiside
{if(G01Q02 == "AO01", "Vale. Õige vastus on 4 põhiautot, 1 juhtivauto, 2 kiirabi (maale reageerib samuti 2 paakautot).")}
{if(G01Q02 == "AO02", "Õige! Sest reageerib 4 põhiautot, 1 juhtivauto, 2 kiirabi (maale reageerib samuti 2 paakautot).")}
{if(G01Q03 == "AO01", "Vale. Ilmstiku tingimused ei ole liiga halvad helikopteri kaasamiseks.")} {if(G01Q03 == "AO02",
"Õige!")} {if(G02Q10 == "AO01", "Õige!")} {if(G02Q10 == "AO02", "Vale. Meeskonnavanem tõepoolest arutas võimalikku
juurdepääsuteed reisirongi ja bussini.")} {if(G02Q11 == "AO01", "Õige!")} {if(G02Q11 == "AO02", "Vale. Tegemist
metsamaastikuga ning repiitri kasutamine ei ole liigne.")} {if(G02Q12 == "AO01", "Õige!")} {if(G02Q12 == "AO02", "Vale.
Kannatanute transpordiks, võib tõesti vaja minna maastikusõidukeid nagu ATV, UTV, BW.")}
C1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa D: Kohal ja luurel

Vajuta pildile teise stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

D1. 1. Kaugusmõõtja kasutamine luureks on mõistlik, sest Häirekeskus
andis teada, et rong on ülesõidukohast mitusada meetrit eemal.

 
Tõene

Väär

D2. 2. Reisirong on ülesõidukohast veel kaugemal kui buss.

 
Tõene

Väär

D3. 3. Hetkel on sündmuskohale saabunud põhiauto koos ühe kiirabi
brigaadiga.

 
Tõene

Väär

D4. 4. Regulatsioonide kohaselt on esimesena saabunud kiirabi brigaadi
juht sündmuskoha meedik, kellega tuleb luure käigus tihedalt
koostööd teha.

 
Tõene

Väär



D5. 5. Esimesena saabunud kiirabi meedik võttis kaasa ühe kühvelraami,
mis on kollast värvi.

 
Tõene

Väär

D6. 6. Rongi ja bussi kokkupõrkel võib eeldada, et inimesed rongis on
raskemini kannatada saanud võrreldes inimestega bussis.

 
Tõene

Väär

D7. 7. Taevas oli valdavalt pilvitu ja puhus nõrk tuul.

 
Tõene

Väär

D8. 8. Meeskonnavanem andis suulise korralduse autojuhile jääda
tehnikakogunemispunkti lisajõude vastu võtma.

 
Tõene

Väär

D9. 9. Päästjad võtsid autolt maha hüdrauliste töövahendite komplekti ja
olid valmis meeskonnana sündmuskohale jalgsi liikuma.

 
Tõene

Väär

D10. 10. Kiirabitöötajad ei vaja kaitsevahendeid nagu kiivrid, kindad ja
prillid, sest ainult päästjad töötavad ohtlikus keskkonnas.

 
Tõene

Väär

D11. 11. Politsei ja piirivalveameti esmaseks prioriteediks sündmuskohal
on uurimistoimingute läbiviimine, MIMMS alusel.

 
Tõene

Väär



Osa E: Tagasiside 2
{if(G04Q13 == "AO01", "Õige!")} {if(G04Q13 == "AO02", "Vale. Kaugusmõõtja kasutamine oleks mõistlik.")} {if(G04Q15
== "AO01", "Õige!")} {if(G04Q15 == "AO02", "Vale. Reisirong on ülesõidukohast kaugemal kui buss.")} {if(G04Q16 ==
"AO01", "Õige!")} {if(G04Q16 == "AO02", "Vale. Kohal on 1 pääste põhiauto ja 1 kiirabibrigaad.")} {if(G04Q17 ==
"AO01", "Õige!")} {if(G04Q17 == "AO02", "Vale. Regulatsioonide kohaselt on esimesena saabunud kiirabi brigaadi juht
sündmuskoha meedik")} {if(G04Q18 == "AO01", "Vale. Kühvelraam oli halli värvi.")} {if(G04Q18 == "AO02", "Õige!")}
{if(G04Q19 == "AO01", "Vale. Bussis on eeldatavalt inimesed raskemini kannatada saanud.")} {if(G04Q19 == "AO02",
"Õige!")} {if(G04Q20 == "AO01", "Õige!")} {if(G04Q20 == "AO02", "Vale. Taevas oli valdavalt pilvitu ja puhus nõrk
tuul.")} {if(G04Q21 == "AO01", "Vale. Meeskonnavanem ei andnud sellist korraldust ja oli näha, et autojuht oli valmis koos
varustusega, sündmuskohale liikuma.")} {if(G04Q21 == "AO02", "Õige!")} {if(G04Q22 == "AO01", "Õige!")} {if(G04Q22
== "AO02", "Vale. Päästjad tõepoolest võtsid autolt maha hüdrauliste töövahendite komplekti ja olid valmis meeskonnana
sündmuskohale jalgsi liikuma")} {if(G04Q23 == "AO01", "Vale. Kiirabitöötajad vajavad kaitsevahendeid, sest nemad
töötavad samuti ohtlikus piirkonnas.")} {if(G04Q23 == "AO02", "Õige!")} {if(G04Q24 == "AO01", "Vale. MIMMS alusel, ei
ole uurimistegevus esmase prioriteediga sellisel sündmusel. Vaata MIMMS lk 27.")} {if(G04Q24 == "AO02", "Õige!")} 

MIMMS - Major Incident Medical Management and Support.

E1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun
kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa F: Luure bussi ümber

Vajuta pildile kolmanda stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

F1. 1. Kuna reisijad bussis on raskemini kannatada saanud võrreldes
reisijatega rongis otsustati suunata esimene päästeressurss bussi
juurde kannatanute abistamiseks.

 
Tõene

Väär

F2. 2. Üks kiirabitöötaja hindas bussist välja paiskunud kahe kannatanu
seisundit.

 
Tõene

Väär



F3. 3. Kuna reisirongis on karjuv rase naine, tuleks tema esimesena
kiirabuautosse transportida, kuna lapse elu võib olla ohus.

 
Tõene

Väär

F4. 4. Bussis sees on 18 kannatanut.

 
Tõene

Väär

F5. 5. Raudtee kõrval maas oli näha kahte kannatanut, kelle puhul võib
öelda, et tegemist on hukkunutega, kuna neil puudus elule viitav
tegevus ja jäsemed.

 
Tõene

Väär

F6. 6. Bussijuht oli bussi elektritoite ja massi välja lülitanud.

 
Tõene

Väär

F7. 7. Kokkupõrkest tekkinud murdekoht bussi keskel viitab sellele, et
buss sõitis samast suunast mis päästeauto.

 
Tõene

Väär

F8. 8. Bussi kõige tagumisel pingil on kolm kannatanut.

 
Tõene

Väär

F9. 9. Enne kannatanute vabastamist tuleb teha bussis tegutsemine
ohutuks (näiteks süüde eemaldada).

 
Tõene

Väär

F10. 10. Meeskonnavanem andis korralduse moodustada 10 meetrit
bussist eemale ravipunkt.

 
Tõene

Väär

F11. 11. Kiirabi töötajad rakendavad sündmuskohal triaaži, sest
kannatanute vajadused ületavad kohalolevate abiandjate võimekuse.

 
Tõene

Väär



Osa G: Tagasiside 3
{if(G06Q25 == "AO01", "Õige!")} {if(G06Q25 == "AO02", "Vale. Esimene resurss suunati bussijuurde, kuna seal on
raskemini kannatada saanud inimesed.")} {if(G06Q27 == "AO01", "Õige!")} {if(G06Q27 == "AO02", "Vale. Üks
kiirabitöötaja tõesti hindas bussist välja paiskunud kahe kannatanu seisundit")} {if(G06Q28 == "AO01", "Vale. Karjumine ja
järelikult teadvuses olemine ei tähenda rasket kannatanut või lapse ohtu sattumist ning vajab edasist hindamist meditsiini abi
poolt.")} {if(G06Q28 == "AO02", "Õige!")} {if(G06Q29 == "AO01", "Õige!")} {if(G06Q29 == "AO02", "Vale. Bussis on
tõepoolest 18 kannatanut.")} {if(G06Q30 == "AO01", "Vale. Stseenis puudus, kahte hukkunut kinnitav informatsioon.")}
{if(G06Q30 == "AO02", "Õige. Tegemist oli küll kahe hukkunuga, kuid stseenis puudus seda lõplikult kinnitav
informatsioon.")} {if(G06Q31 == "AO01", "Vale. Mängis muusika, mis tähendab, et süüde võib olla bussil sees.")}
{if(G06Q31 == "AO02", "Õige!")} {if(G06Q32 == "AO01", "Õige!")} {if(G06Q32 == "AO02", "Vale. Joonista endale
skeem, et paremini bussisõidu suunda teadvustada. Buss sõitis tõepoolest samas suunas mis päästeauto.")} {if(G06Q33 ==
"AO01", "Vale. Bussi kõige tagumisel pingil oli kaks kannatanut.")} {if(G06Q33 == "AO02", "Õige!")} {if(G06Q34 ==
"AO01", "Õige!")} {if(G06Q34 == "AO02", "Vale. Enne kannatanute vabastamist tuleb teha bussis tegutsemine ohutuks
(näiteks süüde eemaldada).")} {if(G06Q35 == "AO01", "Vale. Meeskonnavanem andis korralduse moodustada 10 meetrit
bussist eemale kannatanute kogumispunkti.")} {if(G06Q35 == "AO02", "Õige!")} {if(G06Q36 == "AO01", "Õige!")}
{if(G06Q36 == "AO02", "Vale. Kiirabi töötajad rakendavad sündmuskohal triaaži, sest kannatanute vajadused ületavad
kohalolevate abiandjate võimekuse.")}
G1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa H: Luure reisirongis

Vajuta pildile neljanda stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

H1. 1. Tegemist on kahevagunilise reisirongiga, mis ei ole deformeerunud
ja kus asus kokku 30 reisijat.

 
Tõene

Väär

H2. 2. Meeskonnavanemaga koos liigub vastutav meedik, kelle ülesanne
on olla kohaloleva meditsiini personali ülem, ta allub vaid päästetööde
juhile.

 
Tõene

Väär



H3. 3. Meeskonnavanemaga koos liikus sündmuskoha meedik.

 
Tõene

Väär

H4. 4. Rongis oli ainult 2 last.

 
Tõene

Väär

H5. 5. Ükski reisija rongis ei olnud saanud kannatada.

 
Tõene

Väär

H6. 6. Üks reisija rongis oli teadvuseta.

 
Tõene

Väär

H7. 7. Sündmuskoha meediku ülesanneteks on korraldada triaaži,
kutsuda juurde kiirabibrigaade, määrata vajalikud punktid ja alad
kiirabi tööks.

 
Tõene

Väär

H8. 8. Rongis on kannatanutel soojem olla kui väljas kannatanute
kogumispunktis.

 
Tõene

Väär

H9. 9. Reisirongis olev rase naine on kõige raskem kannatanu rongis.

 
Tõene

Väär

H10. 10. Reisirongis tuleb kannatanute vabastamiseks kasutada hüdraulisi
vahendeid.

 
Tõene

Väär



Osa I: Tagasiside 4
{if(G08Q37 == "AO01", "Õige!")} {if(G08Q37 == "AO02", "Vale. Tegemist tõepoolest on kahevagunilise reisirongiga, mis ei
ole deformeerunud ja kus asus kokku 30 reisijat.")} {if(G08Q39 == "AO01", "Vale. Meeskonnavanemaga liikus koos
sündmuskoha meedik.")} {if(G08Q39 == "AO02", "Õige!")} {if(G08Q40 == "AO01", "Õige!")} {if(G08Q40 == "AO02",
"Vale. Meeskonnavanemaga koos liikus sündmuskoha meedik.")} {if(G08Q41 == "AO01", "Õige!")} {if(G08Q41 ==
"AO02", "Vale. Rongis oli ainult 2 last.")} {if(G08Q42 == "AO01", "Vale. Rongis oli kannatanuid.")} {if(G08Q42 ==
"AO02", "Õige!")} {if(G08Q43 == "AO01", "Õige!")} {if(G08Q43 == "AO02", "Vale. Rongis oli üks reisija teadvuseta.")}
{if(G08Q44 == "AO01", "Õige!")} {if(G08Q44 == "AO02", "Vale. Sündmuskoha meediku ülesanneteks on korraldada triaaži,
kutsuda juurde kiirabibrigaade, määrata vajalikud punktid ja alad kiirabi tööks.")} {if(G08Q45 == "AO01", "Õige!")}
{if(G08Q45 == "AO02", "Vale. Rongis on kannatanutel soojem olla kui väljas kannatanute kogumispunktis.")} {if(G08Q46
== "AO01", "Vale. Rase naine ei ole kõige raskem kannatanu rongis, selleks on triaaži alusel teadvuseta kannatanu.")}
{if(G08Q46 == "AO02", "Õige!")} {if(G08Q47 == "AO01", "Vale. Rongis ega väljaspool seda ei vajatud hüdraulisi
vahendeid. Rong ei saanud rongijuhi väitel kahjustusi.")} {if(G08Q47 == "AO02", "Õige!")}
I1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa J: Kannatanutele abi andmine ja vabastamine bussist

Vajuta pildile viienda stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

J1. 1. Päästja pani kannatanule žgutti kell 15.10.

 
Tõene

Väär

J2. 2. Kannatanu kellel on kahjustusi, kuid suudab ise liikuda, saab
MIMMS triaaži järgi värviks rohelise (T3).

 
Tõene

Väär

J3. 3. Teadvuseta kannatanule, kes hingab määratakse MIMMS triaažiga
KOLLANE (T1).

 
Tõene

Väär



J4. 4. Kannatanu, kes ei suuda ise liikuda, kuid on teadvusel ja tema
pulss on 80 lööki/min määratakse triaaži värviks kollane (T2).

 
Tõene

Väär

J5. 5. Esimesel luurel bussis, nägi meeskonnavanem bussi keskel
meesterahvast lebamas, keda nüüd enam bussis polnud.

 
Tõene

Väär

J6. 6. Bussis kasutasid kiirabi töötajad esmast ehk sõeluvat triaaži.

 
Tõene

Väär

J7. 7. Bussi-istmed olid helepunast värvi, mis segas verejooksu
märkamist kannatanutel.

 
Tõene

Väär

J8. 8. Bussis viibis 2 kiirabitöötajat ja 4 päästetöötajat.

 
Tõene

Väär

J9. 9. Bussis endiselt mängis muusika.

 
Tõene

Väär

J10. 10. Ühel kiirabitöötajal puudus isikukaitsevarustus.

 
Tõene

Väär



Osa K: Tagasiside 5
{if(G10Q48 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q48 == "AO02", "Vale. Päästja pani kannatanule žgutti kell 15.10.")} {if(G10Q49
== "AO01", "Õige!")} {if(G10Q49 == "AO02", "Vale. Kannatanu kellel on kahjustusi, kuid suudab ise liikuda, saab MIMMS
triaaži järgi värviks rohelise (T3).")} {if(G10Q50 == "AO01", "Vale. Teadvusetta kannatanu on PUNANE (T1).")}
{if(G10Q50 == "AO02", "Õige!")} {if(G10Q51 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q51 == "AO02", "Vale. Teadvuseta
kannatanule, kes hingab määratakse MIMMS triaažiga KOLLANE (T1).")} {if(G10Q52 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q52
== "AO02", "Vale. Esimesel luurel bussis, nägi meeskonnavanem bussi keskel meesterahvast lebamas, keda nüüd enam bussis
polnud.")} {if(G10Q53 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q53 == "AO02", "Vale. Bussis kasutasid kiirabi töötajad esmast ehk
sõeluvat triaaži")} {if(G10Q54 == "AO01", "Vale. Bussi-istmed, olid halli värvi.")} {if(G10Q54 == "AO02", "Õige!")}
{if(G10Q55 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q55 == "AO02", "Vale. Bussis viibis 2 kiirabitöötajat ja 4 päästetöötajat. Võibolla
unustasid lugeda meeskonnavanemat ise.")} {if(G10Q56 == "AO01", "Vale. Bussis enam muusika ei mänginud.")}
{if(G10Q56 == "AO02", "Õige!")} {if(G10Q57 == "AO01", "Õige!")} {if(G10Q57 == "AO02", "Vale. Väljsapool bussi oli
ühel kiirabitöötajal puudu isikukaitse varustus.")}
K1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa L: Teel juhtimisgruppi poole

Vajuta pildile kuuenda stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

L1. 1. Sündmuskohal on 2 Politsei- ja Piirivalveameti ekipaaži ning
välijuht.

 
Tõene

Väär

L2. 2. Üks ekipaaž valmistab ette helikopteri maanduspunkti.

 
Tõene

Väär

L3. 3. Helikopteri maandumispunkti koordinaate on võimalik määrata
vaid Politse- ja Piirivalveameti raadiojaamadega.

 
Tõene

Väär



L4. 4. Patrullekipaaži kandis kaitsekiivreid ja -prille.

 
Tõene

Väär

L5. 5. Politsei ja Piirivalveameti üks ülesannetest on mittekannatanute
kogumispunkti haldamine.

 
Tõene

Väär

L6. 6. Meeskonnavanem kohtas teel juhtimisgrupi poole
päästemeeskonda, kelle eesmärk oli vabastada tee kannatanute
transpordiks.

 
Tõene

Väär

L7. 7. Meeskonnavanem suhtles Politse- ja Piirivalveameti
operatiivjuhiga.

 
Tõene

Väär

Osa M: Tagasiside 6
{if(G12Q59 == "AO01", "Õige!")} {if(G12Q59 == "AO02", "Vale. Sündmuskohal on tõepoolest 2 Politsei- ja Piirivalveameti
ekipaaži ning välijuht.")} {if(G12Q60 == "AO01", "Õige!")} {if(G12Q60 == "AO02", "Vale. Üks ekipaaž valmistab ette
helikopteri maanduspunkti.")} {if(G12Q61 == "AO01", "Vale. Seda on võimalik teha ka pääste ja kiirabi raadiojaamadega mis
suudavad ennast positsioneerida.")} {if(G12Q61 == "AO02", "Õige!")} {if(G12Q62 == "AO01", "Vale. Patrullekipaaž ei
kandnud kaitsekiivreid ja -prille.")} {if(G12Q62 == "AO02", "Õige!")} {if(G12Q63 == "AO01", "Õige!")} {if(G12Q63 ==
"AO02", "Vale. Politsei ja Piirivalveameti üks ülesannetest on mittekannatanute kogumispunkti haldamine.")} {if(G12Q64 ==
"AO01", "Õige!")} {if(G12Q64 == "AO02", "Vale. Meeskonnavanem kohtas teel juhtimisgrupi poole päästemeeskonda, kelle
eesmärk oli vabastada tee kannatanute transpordiks.")} {if(G12Q65 == "AO01", "Vale. Meeskonnavanem suhtles kahe
patrullpolitseinikuga.")} {if(G12Q65 == "AO02", "Õige!")}
M1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 



Osa N: Juhtimisgrupp

Vajuta pildile seitsmenda stseeni vaatamiseks.

NB! Kindlasti peab heli olema sisselülitatud. Soovituslik on kõrvaklappe kasutada paremaks kuulmiseks.

 

N1. 1. Kool P11-ne ülesanne on anda pääste välijuhile (P5) ülevaate
sündmusest, tehtud tegevustest ja jagada temaga oma plaani.

 
Tõene

Väär

N2. 2. Kannatanute kogumispunkti ja ravipunkti vahel on effektiivne
kannatanuid transportida maastikusõidukitega.

 
Tõene

Väär

N3. 3. Rongiõnnetusel on tagalas palju tegevusi ja seepärast peab seda
lõiku juhtima kolmas juhtimistasand.

 
Tõene

Väär

N4. 4. Kui kannatanute vabastamine kestab 3 tundi on kohustus luua
isikkoosseisu puhkepunkt.

 
Tõene

Väär

N5. 5. Kool P13 on tagalajuht.

 
Tõene

Väär

N6. 6. Politsei- ja Piirivalveameti esindajaks juhtimisgruppis oli
operatiivjuht.

 
Tõene

Väär

N7. 7. Politsei- ja Piirivalveameti välijuhi ülesanne on korraldada
lennusalga helikopteri vastuvõtmiseks ja maandumiseks kõik vajalik.

 
Tõene

Väär



Osa O: Tagasiside 7
{if(G14Q67 == "AO01", "Õige!")} {if(G14Q67 == "AO02", "Vale. Kool P11-ne ülesanne on anda pääste välijuhile (P5)
ülevaate sündmusest, tehtud tegevustest ja jagada temaga oma plaani.")} {if(G14Q68 == "AO01", "Õige!")} {if(G14Q68 ==
"AO02", "Vale. Kannatanute kogumispunkti ja ravipunkti vahel on tõepoolest effektiivne kannatanuid transportida
maastikusõidukitega. Tuleta meelde kaugus Bussini.")} {if(G14Q69 == "AO01", "Vale. Tagalajuhil ei olnud ülemäära palju
ülesandeid, põhiliselt piirdus tema tegevus transpordi kogunemispunkti haldamisel.")} {if(G14Q69 == "AO02", "Õige!")}
{if(G14Q70 == "AO01", "Vale. Sellist kohustust ei ole.")} {if(G14Q70 == "AO02", "Õige!")} {if(G14Q71 == "AO01",
"Õige!")} {if(G14Q71 == "AO02", "Vale. Kool P13 on tagalajuht.")} {if(G14Q72 == "AO01", "Vale. Politsei- ja
Piirivalveameti esindajaks juhtimisgruppis oli välijuht.")} {if(G14Q72 == "AO02", "Õige!")} {if(G14Q73 == "AO01",
"Õige!")} {if(G14Q73 == "AO02", "Vale. Politsei- ja Piirivalveameti välijuhi ülesanne on korraldada lennusalga helikopteri
vastuvõtmiseks ja maandumiseks kõik vajalik. ")}
O1. Kui Teil tekkis küsimusi või märkusi läbitud ploki kohta, siis palun

kirjutage need siia.

KUI OLED VALMIS JÄTKAMA, VAJUTA NUPPU "JÄRGMINE".
 

Osa P: VASTAJA

P1. 1. Kas olete varem osalenud koolitusel, kus käsitleti raudteeõnnetuse
lahendamist?

 
Jah

Ei

Teised

Teised
 



P2. 2. Kas olete varem osalenud rongiõnnetuse õppusel?

 
Jah

Ei

Teised

Teised
 

Osa Q: ÕPIKOGEMUSE KAARDISTUS

Teile on esitatud väide ning sellele on võimalik vastata 7-pallist skaalat kasutades:

number 1 vastab väärtusele - üldse ei ole nõus

number 4 vastab väärtusele - osaliselt nõus (nii ja naa)

number 7 vastab väärtusele - täiesti nõus

Q1. 3. Olin veebiõppusel tähelepanelik.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q2. 4. Tegin veebiõppusel kaasa üksnes niipalju, et saaksin ruttu õppuselt
vabaks.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q3. 5. Püüdsin veebiõppusest õppida nii palju kui vähegi võimalik.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q4. 6. Mulle meeldis veebiõppus.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 



Q5. 7. Tundsin veebiõppusel, et tegin midagi edasiviivat ja
konstruktiivset.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q6. 8. Tundsin veebiõppuse osas pettumuse tunnet.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q7. 9. Olin kogu veebiõppuse aja tugevas pinges.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q8. 10. Väljendasin veebiõppusel oma eelistusi ja arvamusi.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q9. 11. Esitasin veebiõppusel küsimusi, et rahuldada oma uudishimu.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q10. 12. Väljendasin veebiõppuse hindajatele oma mõtteid ja vajadusi
õppuse ajal või/ja vahetult peale seda.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Q11. 13. Veebiõppuse ülesannete lahendamine nõudis suurt vaimset
pingutust.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 



Q12. 14. Veebiõppuse ülesannete lahendamine nõudis suurt füüsilist
pingutust.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

Osa R: RAUDTEEÕNNETUSE SÜNDMUSKOHT

Teile on esitatud väide ning sellele on võimalik vastata 7-pallist skaalat kasutades:

number 1 vastab väärtusele - üldse ei ole nõus

number 4 vastab väärtusele - osaliselt nõus (nii ja naa)

number 7 vastab väärtusele - täiesti nõus

R1. 15. Raudteeõnnetuse veebiõppuse õnnetuskoha lavastus oli mulle
raskesti mõistetav.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

R2. 16. Veebiõppuse sündmuskoht tundus mulle realistlik (eeldan, et
samasugune pilt oleks mind ootanud päris sündmusel).

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

R3. 17. Raudteeõnnetuse veebiõppuse õnnetuskoha lavastus oli arusaadav
(st sain kohe sündmusest aru, näiteks kus on avariist
deformeermeerunud detailid, millises seisundis on kannatanu jms).

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

R4. 18. Tundsin ennast veebiõppusel sama kaasatuna kui päris
avariisündmuseid lahendades.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 



Osa S: RAUDTEEÕNNETUSE ÕPPUS
Teile on esitatud väide ning sellele on võimalik vastata 7-pallist skaalat kasutades: number 1 vastab väärtusele -  üldse ei ole
nõus number 4 vastab väärtusele - osaliselt nõus (nii ja naa) number 7 vastab väärtusele - täiesti nõus 

S1. 19. Mul puudusid teadmised raudteeõnnetuse lahendamiseks.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

S2. 20. Mul puudusid oskused raudteeõnnetuse lahendamiseks.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

S3. 21. Tundsin, et tegutsesin veebiõppusel iseseisvalt.
1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

S4. 22. Olen...

 
Päästja, kiirabitöötaja, politseipatrull

Meeskonnavanem, vastutav meedik, PPA välijuht, pääste välijuht

Vabatahtlik päästja, abipolitseinik või vabatahtlik meditsiinilise ettevalmistusega töötaja (näiteks
punase risti liige)

Ei ole ükski eelnevalt nimetatutest

S5. 23. Veebippuse formaat ja korraldus oli juhtimistegevuste
harjutamiseks asjakohane.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

S6. 24. Juhtimistegevusi oleks võinud osaliselt või täielikult simuleerida
ja harjutada väliõppusel.

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 

S7. 25. Hindan enda panust sündmuse lahendamisel kõrgelt (tegin kõvasti
vaimset tööd).

1. Üldse ei ole nõus; 4. Osaliselt nõus; 7. Täiesti nõus.

1 2 3 4 5 6 7

 



Osa T: LÕPP

T1. 26. Mida te õppisite tänasest raudteeõnnetuse veebiõppusest?
 

T2. 27. Tänan Teid südamest uuringus ja veebiõppuses osalemast! Teie
poolt panustatud aeg on uurijale väga tähtis ja hinnaline! Kui Teil
tekkis mõtteid, ettepanekuid, märkusi või midagi, mis on
veebiõppusega seotud ja võib vajada mõtete jagamist, siis võite
kirjutada emailile: daniel.jefimov@kad.sisekaitse.ee.
 

Vägev! Kuna Te läbisite kogu veebiõppuse ja vastasite ankeedile, siis on põhjust
arvata, et Teie sidemed veebiõppusega on tugevnenud ja tekkinud on sõbralik

keskkond. Seepärast kasutab veebiõppus järgnevalt sina vormi.
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