Ohje ammattilaisille

COVID -19 Suojaimien käyttö terveydenhuollossa,
sosiaalitoimessa ja muualla asiakastyössä koronavirustartuntojen estämiseksi
Tämä on VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikön laatima ohje Tykserityisvastuualueelle suojaimen käytöstä eri tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa
koronaviruspandemian aikana.
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. COVID-19 positiivisen tai epäillyn aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä
käytetään hengityksensuojainta (FFP2/ FFP3-luokan suojain).
3. STM:n ohjeen (11.6.20) mukaan, joka on voimassa 31.8 saakka, iäkkäälle tai muulle riskiryhmään
kuuluvalle henkilölle kotiin annettavissa palveluissa sekä henkilökohtaista apua vammaiselle henkilölle
annettaessa asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista
suu-nenäsuojusta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kokokasvovisiiriä tai kangasmaskia**.

** linkki työterveyslaitoksen kankaiseen kasvomaski –ohjeeseen:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ukk-itsetehdyt-kasvomaskit
4. Ohjeessa karanteeni* on tartuntatautilain tarkoittama, tartuntataudeista vastaavan lääkärin
asettama karanteeni, joka kohdistuu yksittäiseen henkilöön.
5. Tämä ohje ei koske vuodeosastohoitoa sairaalassa. Katso ohje: Covid-19 koronavirusinfektion
diagnostiikka ja hoito VSSHPssä
6. Myös hengitystieinfektiovastaanotoille ja polikliiniseen toimintaan on VSSHP:n
Sairaalahygieniayksikkö antanut erillisen ohjeen: COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektiooireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä
7. COVID-19 ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen hoivan
palveluissa VSSHP

8. Suojatarvikkeita suositellaan tilattavaksi kerrallaan enintään kahden viikon tarvetta vastaava
määrä.
THL on laatinut ohjeet koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä sekä
kotihoidossa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille.
STM:N antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa
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Toimintayksikkö tai
tilanne

Suojakäsineet

Kirurginen
suunenäsuojus

Suojalasit tai
visiiri

Esiliina (tai
suojatakki tai
hihallinen
esiliina)

KOTIHOITO, KOTIKÄYNNIT, ASUMISPALVELUYKSIKÖSSÄ TAPAHTUVAT ASUKASKÄYNNIT
Asiakkaalla ei
hengitystieinfektiota

x joko kankainen
maski** tai
kirurginen
suunenäsuojus

x tai
kokokasvovisiiri

Asiakas on COVID19 karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

x

x

x

x

Asiakkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

x

x

x

x

Asiakas on COVID19
koronavirus-positiivinen,
oireeton tai oireinen

x

x

x

x

TERVEYSASEMA, NEUVOLA, POLIKLIININEN VASTAANOTTO (ei koske infektiovastaanottoja, jotka
ohjeistettu erikseen ks. COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja
kohortti-yksiköissä
Asiakkaalla ei
hengitystieinfektiota
Asiakas on
karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

x

x

x

x

Asiakkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

x

x

x

x

Asiakas on
koronaviruspositiivinen,
oireeton tai oireinen

x

x

x

x
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LABORATORIONÄYTTEENOTTO YMS. LYHYTAIKAINEN KONTAKTI (ei koske infektiovastaanottoja, joihin
erillinen ohjeistus COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja kohorttiyksiköissä)
Asiakkaalla/ potilaalla ei
hengitystieinfektiota
Asiakas/ potilas on
karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

x

x

x

x

Asiakkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

X

x

x

x

Asiakas on
koronaviruspositiivinen,
oireeton tai oireinen

x

x

x

x

PÄIHDEYKSIKKÖ, LASTENKODIT STM:n ohjeistuksen mukaan erityisesti ikääntyneet henkilöt ja
riskiryhmiin kuuluvat
Asiakkaalla ei
hengitystieinfektiota,
mutta kuuluu
riskiryhmään

x joko kirurginen
suunenäsuojus

x tai kokokasvovisiiri

Asiakas on
karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

x

x

x

x

Asiakkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

X

x

x

x

Asiakas on
koronaviruspositiivinen,
oireeton tai oireinen

x

x

x

x
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VANHUSTEN ASUMISPALVELUT, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, VAMMAISTEN ASUMISYKSIKÖT,
VAMMAIS- ja SOSIAALIPALVELUN HENK.KOHT.AVUSTAJA
STM:n ohjeistuksen mukaan erityisesti ikääntyneet henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat
Asiakkaalla/ asukkaalla ei
hengitystieinfektiota

x joko kankainen
maski** tai
kirurginen
suunenäsuoja

x tai kokokasvovisiiri

Asukas on
karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

x

x

x

x

Asukkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

x

x

x

x

Asukas on
koronaviruspositiivinen,
oireeton tai oireinen

x

x

x

x

KULJETUS, TAKSI TAI MUU SOS. TAI TERVEYDENHUOLLON ULKOPUOLELLA
Asiakkaalla ei
hengitystieinfektiota
Asiakas on COVID19karanteenissa*, oireeton
tai oireinen

Pääsääntöisesti ei julkisia kulkuvälineitä. Poikkeustilanteessa asiakasta
ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä kirurgista
suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.

Asiakkaalla on
hengitystieinfektion
oireet

Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä
kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.

Asiakas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai
oireinen

Pääsääntöisesti ei julkisia kulkuvälineitä. Potilaalle annetaan kirurginen
suunenäsuojus kuljetuksen ajaksi ja hänelle ohjataan käsien desinfiointi
ennen taksiin menemistä. Potilas ohjataan takapenkille. Tarvittaessa suunenäsuojus voidaan antaa myös kuljettajalle. Kuljetuksen jälkeen kuljettaja
ohjataan puhdistamaan potilaan koskemat pinnat (turvavyö, istuin, oven
kahva, etuistuimen selkänoja) tavanomaisella puhdistusaineella ja
talouspaperilla.
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