Suojaimien käyttö terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja
muualla asiakastyössä koronavirustartuntojen estämiseksi

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa
THL on laatinut ohjeet koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja –hoivan
yksiköissä sekä kotihoidossa:

Yleiset periaatteet:
1. Kaikkien potilaiden ja asukkaiden kohtaamisessa on käytettävä tavanomaisia varotoimia
(kuten käsien desinfiointi ennen ja jälkeen kosketuksen).
2. Hengitystieinfektio-oireisten hoidossa ja kontaktissa on lisäksi käytössä kosketus- ja
pisaravarotoimet.
3. COVID-infektion aikana riskiryhmiin kuuluvia asukkaita suojellaan lisäksi henkilökunnan
mahdollisesti oireettomalta COVID-infektiolta käyttäen joko kirurgista suu-nenäsuojusta tai
puhdistettavan kokokasvovisiiriä. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen tai kokokasvovisiirin käyttö
hoidettaessa oireettomia riskiryhmään kuuluvia. STM on ohjeessaan suositellut
vaihtoehdoksi myös pestävää, kankaista suu-nenäsuojusta, jota on pidettävä edellisiä
huonompana vaihtoehtona huonomman huollettavuuden ja huonon käyttömukavuuden
vuoksi.
4. Ohjeessa karanteeni tarkoittaa tartuntatautilain tarkoittamaa karanteenia, ei
"karanteeninomaisia olosuhteita" (esim. yli 70v ja, matkalta paluu)
5. Tarvikkeita suositellaan tilattavaksi kahden viikon tarvetta vastaava määrä ja että ylisuuria
tilauksia tullaan karsimaan sen vuoksi että tarvikkeita riittää kaikille.
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LIITE

Kotihoito, kotikäynnit, asumispalveluyksikössä tapahtuvat asukaskäynnit
Toimintayksikkö tai tilanne

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Kirurginen suunenäsuojus

Kokokasvovi
siiri

Asukas, joka kuuluu
riskiryhmään ja hänellä ei ole
hengitystieinfektiota
Asukas, joka kuuluu
riskiryhmään ja on
karanteenissa, mutta
oireeton
Asukkaalla ei tiedettyä
koronavirusaltistusta ja ON
hengitystieinfektion oireet

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Asukas on
koronaviruspositiivinen JA
oireeton (alle 2vrk oireiden
päättymisestä)

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Asukas on karanteenissa ja
ON hengitystieinfektion oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Asukas on koronaviruspositiivinen ja ON
hengitystieinfektion oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x
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Esiliina (tai suojatakki tai
hihallinen esiliina)

Terveysasema, polikliininen vastaanotto
Toimintayksikkö tai
tilanne

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Kirurginen suunenäsuojus

Kokokasvovi
siiri

Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen
esiliina)

Potilas, joka kuuluu
riskiryhmään ja hänellä ei
ole hengitystieinfektiota
Potilas, joka kuuluu
riskiryhmään ja on
karanteenissa, mutta
oireeton
Potilaalla ei tiedettyä
koronavirusaltistusta, ja
ON hengitystieinfektion
oireet

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Potilas on koronaviruspositiivinen JA oireeton
(alle 2vrk oireiden
päättymisestä)

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Potilas on karanteenissa
ja ON hengitystieinfektion
oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Potilas on koronaviruspositiivinen ja ON
hengitystieinfektion oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Laboratorionäytteenotto yms. lyhytaikainen kontakti
Toimintayksikkö tai
tilanne

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Kirurginen suunenäsuojus

Kokokasvovi
siiri

Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen
esiliina)

Potilas, joka kuuluu
riskiryhmään ja hänellä ei
ole hengitystieinfektiota
Potilas, joka kuuluu
riskiryhmään ja on
karanteenissa, mutta
oireeton
Potilaalla ei tiedettyä
koronavirusaltistusta, ja
ON hengitystieinfektion
oireet

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Potilas on koronaviruspositiivinen JA oireeton
(alle 2vrk oireiden
päättymisestä)

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Potilas on karanteenissa
ja ON hengitystieinfektion
oireet

x
Käsihuuhde

x

x

x

Potilas on koronaviruspositiivinen ja ON
hengitystieinfektion oireet

x
Käsihuuhde

x

x

x

Päihdeyksikkö, Lastenkodit
Toimintayksikkö tai
tilanne

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Kirurginen suunenäsuojus

Kokokasvovi
siiri

Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen
esiliina)

Asiakas, joka kuuluu
riskiryhmään ja hänellä
ei ole
hengitystieinfektiota
Asiakas, joka kuuluu
riskiryhmään ja on
karanteenissa, mutta
oireeton
Asiakkaalla ei tiedettyä
koronavirusaltistusta, ja
ON hengitystieinfektion
oireet

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Asiakas on koronaviruspositiivinen JA oireeton
(alle 2vrk oireiden
päättymisestä)

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Asiakas on
karanteenissa ja ON
hengitystieinfektion
oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Asiakas on koronaviruspositiivinen ja ON
hengitystieinfektion
oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Vammais- ja sosiaalipalveluiden henkilökohtainen avustaja
Toimintayksikkö tai
tilanne

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Kirurginen suunenäsuojus

Kokokasvovi
siiri

Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen
esiliina)

Asiakas, joka kuuluu
riskiryhmään ja hänellä ei
ole hengitystieinfektiota
Asiakas, joka kuuluu
riskiryhmään ja on
karanteenissa, mutta
oireeton
Asiakkaalla ei tiedettyä
koronavirusaltistusta, ja
ON hengitystieinfektion
oireet

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

Käsihuuhde!

Joko (x)

tai x

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Asiakas on koronaviruspositiivinen JA oireeton
(alle 2vrk oireiden
päättymisestä)

x
Käsihuuhde!

x

(x)

(x)

Asiakas on karanteenissa
ja ON hengitystieinfektion
oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Asiakas on koronaviruspositiivinen ja ON
hengitystieinfektion oireet

x
Käsihuuhde!

x

x

x

Kuljetus, Taksi tai muu sos. tai terveydenhuollon ulkopuolella
Tilanne

toimintaohjeet

Asiakas on COVID19- karanteenissa*, oireeton tai
oireinen

Ei julkisia kulkuvälineitä.
Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä kirurgista
suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.
Jos oireinen kuljettajalle suu-nenäsuojus tai kuljetus ambulanssilla

Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet

Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta.
Hän käyttää suun edessä kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms.
kuljetuksen aikana.
Kuljettajalle myös suu-nenäsuojus.
Kuljetuksen jälkeen kuljettaja ohjataan puhdistamaan potilaan koskemat pinnat
(turvavyö, istuin, oven kahva, etuistuimen selkänoja) puhdistusliinoilla tai
tavanomaisella puhdistusaineella ja talouspaperilla.

Asiakas on koronavirus-positiivinen, oireeton tai
oireinen

Ei julkisia kulkuvälineitä. Oireinen COVID-positiivinen kuljetetaan ambulanssilla,
oireeton ohjatusti taksilla.
Potilaalle annetaan kirurginen suunenäsuojus kuljetuksen ajaksi ja hänelle ohjataan
käsien desinfiointi ennen taksiin menemistä. Potilas ohjataan takapenkille.
Kuljettajalle annetaan suu-nenäsuojus.
Kuljetuksen jälkeen kuljettaja ohjataan puhdistamaan potilaan koskemat pinnat
(turvavyö, istuin, oven kahva, etuistuimen selkänoja) puhdistusliinoilla tai
tavanomaisella puhdistusaineella ja talouspaperilla.

