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• Huolehdi käsihygieniasta, älä ota laukusta 
tarvikkeita likaisin käsin

• Älä siirrä mikrobeja asiakkaasta toiseen. Desinfioi 
monikäyttöiset välineet ennen laukkuun laittamista 
tai käytä kertakäyttöisiä

• Laske laukku ja muut välineet puhtaalle alustalle 
mielellään yli 2m päähän asiakkaasta. Pyyhi alusta 
tarvittaessa ensin desinfektiopyyhkeellä

• Pidä mukanasi suojaimia ja käytä niitä ohjeiden 
mukaan

• Puhdista näppäimistöt ja puhelimet jokaisen 
työvuoron aikana

• Jää välittömästi pois töistä, jos sinulle tulee 
hengitystieinfektion oireita

Tavanomaiset 

varotoimet ovat 

tartuntojen 

torjunnan 

perusta

Muista jokaisella käynnillä 
tavanomaiset varotoimet



Asiakas, jolla ei ole hengitystieoireita 

• Tavanomaiset varotoimet 

• Lisäksi kirurginen (tyyppi II) suu-nenäsuojus tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä kankaista 
pestävää tai kertakäyttöistä (tyypin I) kasvomaskia

Oireeton karanteenipäätöksellä karanteeniin määrätty asiakas tai omaehtoisessa karanteenissa oleva 
asiakas

• Tavanomaiset varotoimet 

• Lisäksi kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuojus ja silmäsuojain tai visiiri

Hengitystieoireinen asiakas sekä asiakas, jolla on todettu tai epäillään COVID-19 infektiota 

• Tavanomaiset varotoimet sekä pisara- ja kosketusvarotoimet 

• Kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuoja, visiiri tai silmäsuojain sekä suojatakki tai –esiliina ja suojakäsineet 

Varotoimista ja suojaimista löydät tietoa tays.fi sivustolta: 

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19__Varotoimet_ja_suojaintenkaytto(110014)

Asiakkaiden hoidossa noudatettavat 
varotoimiluokat ja käytettävät suojaimet

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19__Varotoimet_ja_suojaintenkaytto(110014)


Suojaimet kotikäynnin aikana

Kaikilla asiakaskäynneillä noudatetaan huolellisesti tavanomaisia varotoimia.

*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai 

kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.



• Oireettomien asiakkaiden hoidossa käytettävän kirurgisen suu-nenäsuojuksen tai  pitkän visiirin tarkoitus on 
suojella asiakasta työntekijästä peräisin olevalta tartunnalta.

• Visiirin pitää olla riittävän pitkä, jotta se peittää hyvin nenän ja suun alueen.

• Jos kirurgista suu-nenäsuojusta tai pitkää visiiriä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) 
kasvomaskia.

• Pääsääntöisesti jokaiselle asiakaskäynnille puetaan puhdas suu-nenäsuojus tai visiiri. 

• Käytä suojainta koko asiakaskäynnin ajan.

• Riisu käytetty kertakäyttöinen tai kankainen suojain ennen asiakkaan kodista poistumista suoraan 
muovipussiin ja desinfioi kädet.

• Desinfioi visiiri ennen kuin poistut asiakkaan kodista (katso tarkempi ohje kohdasta suojainten riisuminen).

• Mikäli sinulla on useampi lyhytkestoinen asiakaskäynti peräkkäin (esim. lääkkeiden anto), voit käyttää samaa suu-
nenäsuojusta tai visiiriä useamman asiakkaan hoidossa, kunhan et riisu tai muuten koskettele sitä käytön aikana. 
Suojain pitää kuitenkin vaihtaa heti sen kostuessa tai likaantuessa. 

• Säilytä puhtaat suojaimet puhtaassa muovipussissa ja käsittele niitä desinfioiduin käsin. 

Käytä oireettomien asiakkaiden kotikäynneillä 
kirurgista suu-nenäsuojusta tai pitkää visiiriä



• Ensisijainen vaihtoehto on pesettää kankaiset kasvosuojat pesulassa

• Yksikkö voi myös pestä omat kankaiset suojansa tähän tarkoitukseen 
nimetyllä pesukoneella, jolla ei pestä siivouspyyhkeitä tai asiakaspyykkiä

• Pesu 90:ssa° käyttäen tavallista pyykinpesuainetta. Jos suojat eivät kestä 90 
° pesulämpötilaa, ne voi pestä 60 asteessa käyttäen Erisan Oxy+:aa (1 pss 
Erisan Oxy+ ja n. ½ annosta pyykinpesujauhetta pesuaineannostelijaan / 5 
kg pyykkiä). Vaihtoehtoisesti voi käyttää Omo Professional desinfioivaa 
pyykinpesuainetta (10g/l, vaikutusaika 20 min, pesulämpötila 40 astetta)

• Pyykkikoneen täyttöaukko desinfioidaan pyyhkimällä aina ennen kuin pestyt 
suojat otetaan koneesta. Puhtaat suojakäsineet puetaan desinfioituihin käsiin 
ennen kuin käsitellään pestyjä suojia

• Kankaiset kasvosuojat kuivatetaan kuivurissa tai alueella, jossa ei ole 
roiskevaaraa. Pestyt ja puhtaat kasvosuojat säilytetään joko puhtaissa 
muovipusseissa tai kannellisissa puhdistettavissa laatikoissa. Suojia 
käsitellään aina desinfioiduin käsin 

Kankaisen kasvomaskin huolto



• COVID -19 tarttuu pisara- ja 
kosketustartuntana, kun 
sairastunut henkilö yskii tai 
aivastaa. Virus voi tarttua myös 
tahrautuneiden käsien 
ja pintojen välityksellä. 

• COVID-19 voi tarttua 1(-2) päivää 
ennen oireiden alkua. Myös 
oireeton henkilö saattaa toimia 
tartunnanlähteenä.

COVID-19 tarttuu pisara-
ja kosketustartuntana

Yskimis- ja 

käsihygienia



• Covid-19-infektion tyyppioire on 
äkillinen hengitystieinfektio

• Yleisimpiä oireita ovat kuume, 
päänsärky, yskä ja/tai 
hengenahdistus.

• COVID-19-infektion oireet eivät 
ikääntyneillä välttämättä ole 
tyypillisiä. Ikääntyneillä oireita 
voivat olla esimerkiksi yleistilan 
heikentyminen, huimaus tai 
ripuli.

Covid-19- infektion 
oireet

Selvitä 

asiakkaan oireet 

aina 

kotikäynnin 

alussa



• Asiakas määrätään karanteeniin, jos hän on altistunut koronavirukselle. Järjestä 
asiakkaalle koronavirustesti välittömästi, jos hänelle tulee oireita

• Asiakkaan tulee pysyä kotona

• Kodista voi poistua ulkoilemaan, mutta muihin ihmisiin ei saa olla kontaktissa

• Varmista, että asiakas ymmärtää karanteeniohjeet ja kykenee noudattamaan niitä

• Informoi muita asiakkaan hoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia 
karanteenista

• Sovi asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa siitä, kuka kertoo karanteenista muille 
asiakkaan kotona käyville henkilöille esim. siivous- tai kauppapalvelut, muut 
sukulaiset, ystävät

• Käytä kotikäynnin aikana suojaimia:

• Kirurginen suu-nenäsuojus 

• Silmäsuojain tai visiiri

• Muut suojaimet tavanomaisten varotoimien mukaan

Oireeton, karanteeniin määrätty asiakas



• Jos huomaat asiakkaalla COVID-19- infektioon sopivia oireita, järjestä hänelle pääsy 
koronavirustestiin

• Asiakkaan on pysyttävä testitulosta odotellessa kotona omaehtoisessa karanteenissa

• Kodista voi poistua ulkoilemaan, mutta muihin ihmisiin ei saa olla kontaktissa

• Selvitä pärjääkö asiakas kotona oireidensa kanssa. Konsultoi tarvittaessa lääkäriä

• Informoi muita asiakkaan hoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia tilanteesta

• Sovi asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa siitä, kuka kertoo tilanteesta muille asiakkaan 
kotona käyville henkilöille esim. siivous- tai kauppapalvelut, muut sukulaiset, ystävät

• Noudata kotikäynnin aikana tavanomaisten varotoimien lisäksi pisara- ja kosketusvarotoimia. 
Käytä kotikäynnillä suojaimia:

• Kirurginen suu-nenäsuojus 

• Visiiri tai silmäsuojus 

• Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina 

• Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. 
Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa. 

• Suojakäsineet 

Hengitystieinfektiota sairastava asiakas 



• Mikäli asiakkaalla todetaan COVID-19-infektio, kunnan tartuntatautilääkäri tekee hänelle 
eristämispäätöksen. Asiakkaan siirtämistä hoitoyksikköön on harkittava, ellei hän kykene 
noudattamaan eristämiskäytäntöjä kotona

• Selvitä pärjääkö asiakas kotona oireidensa kanssa. Konsultoi tarvittaessa lääkäriä

• Informoi muita asiakkaan hoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia eristyksestä

• Sovi asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa siitä, kuka kertoo eristyksestä muille asiakkaan 
kotona käyville henkilöille esim. siivous- tai kauppapalvelut, muut sukulaiset, ystävät

• Noudata kotikäynnin aikana tavanomaisten varotoimien lisäksi pisara- ja 
kosketusvarotoimia. Käytä kotikäynnillä suojaimia:

• Kirurginen suu-nenäsuojus 

• Visiiri tai silmäsuojus 

• Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina 

• Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. 
Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa. 

• Suojakäsineet 

COVID-19-infektiota sairastava asiakas



 

 

  
1. Desinfioi kädet 2. Pue kirurginen suu-nenäsuoja ja  

    visiiri tai silmäsuojain 

  

3. Pue suojatakki tai suojaesiliina 4. Desinfioi kädet 

 
 

5. Pue suojakäsineet 6. Siirry potilashuoneeseen 
koskematta suojakäsineillä 
ovenkahvaan 

Suojainten pukeminen

Näistä linkeistä pääset suojainten 

pukemis- ja riisumisvideoihin:

Suojainten pukeminen ja riisuminen -

koronapotilaan hoito

Suojainten pukeminen ja riisuminen 

hengityssuojaimen kanssa

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Suojainten_pukeminen_ja_riisuminen__koro(104381)
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Koronavirus_COVID19potilaan_hoito__suoja(104542)


Suojainten riisuminen
 

1. Avaa suojatakin 
vyötärönauha 

2. Riisu suojakäsineet 
yksitellen           

3. Desinfioi kädet  

4. Avaa suojatakin  
niskanauha                

5. Riisu suojatakki             6. Desinfioi kädet ja  
pue suojakäsineet 

 
7. Poista visiiri tai 

silmäsuojain       
ja desinfioi se, laske  
puhtaalle tasolle. 
Riisu suojakäsineet 

8. Desinfioi kädet ja 
riisu kirurginen suu-
nenäsuoja  

 
 

 
9. Desinfioi kädet 

 



• Pue suojakäsineet ja ota desinfektiopyyhe 
toiseen käteen. 

• Riisu visiiri tai suojalasit 

• Pyyhi suojain desinfektiopyyhkeellä (esim. 
WetWipe Triamin) tai käytä pyyhkimiseen 
kertakäyttöistä siivouspyyhettä ja 
pintadesinfektioainetta, kuten Oxivir Plus 
3,5%, Erisan Oxy+ 2% tai Easydes

• Aseta puhdistettu silmäsuojain tai visiiri 
odottamaan puhtaalle tasolle (tason voi 
tarvittaessa puhdistaa samaa 
desinfektioliinaa käyttäen) 

• Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet 

Monikäyttöisen visiirin tai 
silmäsuojan desinfektio

Suojain 

desinfioidaan 

aina riisumisen 

yhteydessä



• Jos asiakas täytyy siirtää kotoa hoitoyksikköön, huolehdi hyvästä hygieniasta ja 
tiedottamisesta

• Käyttäessäsi pyörätuolia tai muuta apuvälinettä puhdista sen kosketuspinnat 
desinfektioaineella ennen asunnosta poistumista

• Laita asiakkaalle suu-nenäsuojus, mikäli hän pystyy sitä pitämään

• Käytä itse kirurgista suu-nenäsuojusta siirron aikana

• Työnnä pyörätuolia puhtain käsin, jotta et kontaminoi ovenkahvoja, hissinnappeja ym.

• Ota mukaan kuljetukseen käsihuuhde

• Desinfioi omat sekä asukkaan kädet ennen kuljetusta.

• Desinfioi kätesi myös kahvojen, hissinnappien ym. koskemisen yhteydessä.

Mikäli siirrät asiakkaan taksilla tai ambulanssilla, ilmoita kuljetusta tilatessasi asiakkaan 
hengitystieoireista tai COVID-19 infektiosta. 

Kerro asiakkaan tilanteesta ja oireista riittävän tarkasti ensihoidolle sekä vastaanottavaan 
hoitopaikkaan.

Sairastuneen asiakkaan siirtäminen



• Eristys kestää vähintään 14vrk, lopullinen kesto 
riippuu oireiden jatkumisesta

COVID- 19-potilaan eristyksen lopettaminen

COVID-19- infektiota sairastavan 
eristyksen lopettaminen

COVID-19-potilaan eristyksen lopettaminen


• Käytä kertakäyttöisiä ja asiakaskohtaisia hoitovälineitä 
mahdollisuuksien mukaan

• Desinfioi monikäyttöiset välineet asiakkaiden välillä

• Desinfioi monikäyttöiset välineet koneellisesti, mikäli  
mahdollista

• Soveltuvia desinfektioaineita välineiden desinfektiopyyhintään 
ovat esimerkiksi:
• Erisan Oxy+ 2% 

• Oxivir Plus 3,5%

• Easydes

• Apowipe

• Wetwipe triamin

Hoitovälineet


