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INFO SARS-CoV-2 KOHTA 
 

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus, mis tuvastati 

esmakordselt detsembris 2019 Hiinas. Uus koroonaviirus SARS-CoV-2 on ümbrisega RNAviirus, mis 

kuulub koroonaviiruste perekonda.  

Koroonaviirused levivad enamikel juhtudel piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel, lähedane 

suhtlus) ja kontakti kaudu, kuid ei ole välistatud ka muid levimisviise. Koroonaviiruste 

keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt võib viirus säilida saastunud metall-, plastik- ja 

roostevabadel pindadel kuni 72 tundi, poorsetel materjalidel nagu paberil ja papil kuni 24 tundi, kuid 

soodsatel keskkonna tingimustel, so. 6–8°C ja niiskus, isegi kuni 9 päeva. Samas on võimalik viirust 

pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada. 

 

NÕUDED KOROONAVIIRUSE ENNETAMISEKS 
 

Töötajatele 

• Enne tööle minekut veendu, et oled terve, st sul ei ole palavikku, köha, nohu või muid 

haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jää koju ning teavita sellest oma juhti.  

• Enne tööle asumist kontrolli oma kehatemperatuuri (peab olema alla 37o C)! Juhul, kui ei 

kasutata kontaktivaba termomeetrit, tuleb termomeeter enne ja peale kasutamist iga kord 

desinfitseerida.  

• Pese käsi regulaarselt vee ja pesuainega. Vt täpsemaid juhiseid allpool.  

• Väldi silmade, nina ja suu katsumist.  

• Kui võimalik, siis väldi kliendiga füüsilist kontakti, nt kätlemist, embamist. 

• Kui võimalik, siis hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi. 

• Kasuta isikukaitsevahendeid.  

 Käte desinfitseerimine: 

Käsi tuleb desinfitseerida:  



20200327_juhis_kui_yksuses_on_koroona (002) 
AS Hoolekandeteenused 

 

 
2 

 

• enne otsest kokkupuudet haige kliendiga; 

• enne haige kliendi söötmist, ravimite ettevalmistamist; 

• enne puhta pesu käitlemist; 

• enne ja pärast kaitsekinnaste (või muude isikukaitsevahendite) kasutamist; 

• enne ja pärast haige kliendi toas käimisel ning tema vahetus läheduses olevate pindade ja 

seadmetega; 

• pärast suu-ninamaski puudutamist, ära võtmist; 

• pärast nuuskamist, aevastamist, köhimist (kui käed on saastunud, siis teosta enne käte 

pesemine); 

• pärast musta pesu käsitlemist; 

• ja teistel juhtudel, kui ei ole võimalik käsi pesta.  

Käte desinfitseerimise juhend:  

• doseeri desvahendit kätele; 

• hõõru peopesasid vastamisi;  

• hõõru käe selgasid;  

• hõõru sõrmevahesid;  

• hõõru pöidlaid ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

• hõõru sõrmeotsi ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

• hõõru käsi seni kuni käed on kuivad; 

• kogu tegevuse kestvus on 30 sekundit. 
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 Käte pesemine: 

Käsi tuleb pesta:  

• enne tööle asumist; 

• enne kliendiga tegelema asumist; 

• enne ja pärast söömis ning joomist; 

• enne kliendi toitmist; 

• kui käed on nähtavalt määrdunud; 

• pärast jäätmete käitlemist; 

• pärast tualettruumi kasutamist või mähkmete vahetamist; 

• pärast suitsetamist 

• pärast nuuskamist, aevastamist, köhimist.  

Käte pesemise juhend:  

• tee käed korralikult märjaks;  

• doseeri pesuainet kätele piisavalt;  

• hõõru käsi pesuainega, eriti pööra tähelepanu peopesale, sõrmede vahedele ja randmele;  

• soovituslik käte pesemise kestus on vähemalt 20 sekundit;  

• loputa käed hoolikalt; 

• kuivata käed kuni nad on täielikult kuivad. 
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 Kaitsekinnaste kasutamine : 

• teosta käte desinfitseerimine  enne kinnaste kasutamist või teosta kätepesu; 

• kaitsekindad pannakse ainult puhastatud ja kuivadele kätele; 

• oluline on kinnaste õige äravõtmine. Haara kinda välispinnast ja tõmba kinnas käest ära nii, 

et määrdunud pool jääb sissepoole. Torka paljas käsi teisest kindasuust sisse ja võta ära 

selliselt, et kindad jäävad üksteise sisse, puhas pind väljaspool; 

• teosta käte antiseptika või teosta kätepesu; 

• vajadusel palu koduõel näidata, kuidas on õige kindaid eemaldada; 

• kaitsekindaid ei desinfitseerita! 

 Ühekordse kaitsemaski ettepanemine ja eemaldamine: 

• teosta käte desinfitseerimine  enne kaitsemaski kasutamist või teosta kätepesu; 

• aseta mask tihedalt näole nii, et see kataks nina, suud, lõuga ning maski ülemine äär ulatub 

peaaegu silmavaheni;  

• paigaldatud maski ei tohi enam puutuda ning kasutamise ajal kaelale langetada;  

• maksimaalne maski kandmise aeg on 3 tundi või kuni see on niiskunud; 

• eemalda mask puudutades vaid maskikinnitusi. Kindlasti ära katsu maski sise- ja välispinda. 

Viska mask võimalusel jalaga suletavasse prügikasti; 
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• teosta käte desinfitseerimine või kätepesu.  

Isetehtud riidest maskide kasutamine: 

• ettepaneku ja eemaldamise protsess on sama, mis kaitsemaski puhul. Isetehtud maskid on 

korduvkasutamiseks, seega neid ära ei viska; 

• maksimaalne kandmise aeg on 2-4 tundi või kuni see on niiskunud; 

• pese peale iga kasutuskorda võimalusel  60-90 kraadi juures; 

• kui puudub võimalus kasutada masinpesu, siis pese käsitsi kuuma vee ja seebiga; 

• lase maskil korralikult ära kuivada; 

• triigi maski maksimaalsel kuumusel; 

• tegemist on osalise kaitsega, sest isetehtud mask kaitseb ainult silmaga nähtavate pritsmete 

eest. 

Maski puudusel saab kasutada alternatiive: 

• sall vm riidest ese, millega saad katta suu, lõua ja nina piirkonna (käitle sama moodi kui 

isetehtud maski ehk pese ning triigi, ära viskama ei pea); 

• taskurätik/majapidamispaber - väldi ees hoidmisel nende katsumist/puudutamist suu ja nina 

piirkonda. Viska ära koheselt peale kasutamist; 

• ettepaneku ja eemaldamise protsess on sama, mis kaitsemaski puhul; 

• tegemist on osalise kaitsega, sest isetehtud mask kaitseb ainult silmaga nähtavate pritsmete 

eest. 
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KUI TÖÖTAJAL VÕIB OLLA KOROONAVIIRUS 
Koroonaviiruse kahtlus on kui esinevad järgmisest kolmest sümptomist vähemalt kaks (teised 

tunnused võivad varieeruda): 

• Kuiv köha 

• Palavik (37,5C +) 

• Hingamisraskus 

+  Kokkupuude koroonaviirusesse nakatunuga 

Ära unusta, et hetkel ringlevad aktiivselt ka A ja B gripp ning muud viirushaigused. Iga köha, nohu ja 

palavik ei ole koroonaviirus.  

 

ESMASED TEGEVUSED 

• Töötaja jääb koju ja ei tule tööle, kui haigussümptomid on tekkinud kodus olles; 

• Töötaja läheb koheselt koju, kui haigussümptomid tekivad töökohal. Võimalusel peab töötaja 

vältima ühistranspordi kasutamist. Koju minnes tuleb kanda näomaski; 

• Teavitada kohe oma otsest juhti haigusest või haiguskahtlusest.  

o Kui vahetu juht ei ole kättesaadav, siis helistada järgmisele juhile (tegevusjuhendaja -

> tiimitööjuht -> piirkonnajuht -> kriisimeeskonna koroona chat Teamsis) -> teenuste 

direktor -> Sotsiaalkindlustusamet/ Terviseamet/kohalik omavalitsus. 

• TTJ teavitab ka koduõde. 

• Töötaja on koheselt karantiinis vähemalt 14 päeva. Selle aja jooksul tuleb rangelt järgida 

Terviseameti ning perearsti soovitusi. Vajadusel püsitakse karantiinis ka kauem.  

o Karantiin tähendab, et viibitakse 14 päeva jooksul kodus ja ei külastata rahvarohkeid 

kohti.  

• Tiimitöö juht annab sisendi, et teised töötajad alustaksid üksuse tuulutamist, märgkoristust 

ning desinfitseerimist, seejuures kasutades isikukaitsevahendeid (kindad, kitlid, ühekordsed 

maskid või korduvkasutatavad maskid). 

o Pinnad, millele esmajoones tähelepanu pöörata: tualettruumid, ukselingid, 

kontaktpinnad jm.  

• tiimitöö juht selgitab välja, kes oli nakkuskahtlusega töötajaga lähikontaktis ning võtab 

kasutusele kõik meetmed, et vältida viiruse asutusesisest edasist levikut.  

 

Testimine  

• Kui töötaja vajab testimist –  

o tiimitöö juht edastab oma piirkonna dokumendihaldurile info: töötaja nimi, 

isikukood, töötaja telefoni number, sümptomid ning info, kas testimisele on võimalik 

minna autoga. Testija võtab ise töötajaga ühendust, et testimine korraldada.  

o Oluline on tähele panna, et testitakse ainult ägedate respiratoorsete haiguste 

sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused jt) erihoolekande kliente ja 

töötajaid, kellel on otsene kokkupuude hoolekandeasutuste klientidega.  

o Testi tulemustest informeerib töötaja oma juhti.  
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Pärast teavituse saamist, võtab nimekirjas oleva isikuga ühendust Testimiskeskuse esindaja, kes lepib 

kokku proovivõtmise koha ja aja.  

Teadmiseks: üle Eesti on avatud 7 mobiilset proovivõtukohta: Tallinnas 2, Pärnus 1, Tartus 1, Narvas 

1, Kohtla-Järvel 1 ja Kuressaares 1. Täpsemaid juhiseid testimiskohtade aadresside jmt kohta saab 

piirkondliku Terviseameti ametniku käest.  

 

EDASISED TEGEVUSED ÜKSUSES  

• Üksuse põhjalik koristamine:  

o Põrandaid pesta Chemipharm Des New 2% lahusega (20 ml Des New kontsentraati ja 

980 ml vett).  

▪ Chemipharm Des New kasutusjuhend 

o Kõik muud pinnad (ukse lingid, kapinupud, lauad, segistid, käsipuud jm) tuleb 

puhastada Bacticidiga.  

o Bacticid kasutusjuhendMikrokiudlapp tuleb vahendiga märjaks teha (mitte niiskeks, 

vaid märjaks) ning teostada pindade märgpesu.  

o Pärast koristamist tuleb kõik lapid-mopid pesumasinasse panna ning pesta 90 

kraadiga puhtaks.  

o Kui on võimalus, tekitada 1 jalaga avatav prügikast, mis on mõeldud ühekordsete 

isikukaitsevahendite jaoks. Kui jalaga avatavad prügikasti ei ole, tekita eraldi 

prügikast ühekordsete isikukaitsevahendite jaoks ning tühjenda seda päevas mitu 

korda.  

▪ prügikasti tühjendamisel kasuta kaitsekindaid. 

Täiendav info Terviseameti kodulehelt, soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf 

• Käte desinfitseerimine 

o doseeri desvahendit kätele; 

o hõõru peopesasid vastamisi;  

o hõõru käe selgasid;  

o hõõru sõrmevahesid;  

o hõõru pöidlaid ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

o hõõru sõrmeotsi ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

o hõõru käsi seni kuni käed on kuivad.  

o kogu tegevuse kestvus on 30 sekundit. 

• Käte pesemine  

o tee käed korralikult märjaks;  

o doseeri pesuainet kätele piisavalt;  

o  hõõru käsi pesuainega, eriti pööra tähelepanu peopesale, sõrmede vahedele ja 

randmele;  

o  soovituslik käte pesemise kestus on vähemalt 20 sekundit;  

o loputa käed hoolikalt; 

o kuivata käed kuni nad on täielikult kuivad. 

https://hoolekandeteenused.sharepoint.com/valdkonnad/Ttervishoid%20ja%20tohutus/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fvaldkonnad%2FTtervishoid%20ja%20tohutus%2FKemikaalide%20ohutuskaardid%2FKemikaalide%20kasutusjuhendid%2FKJ%5FYldpuhastusvahend%5FDesinfitseeriv%5FCHEMIPHARM%5FDES%5FNEW%2Epdf&parent=%2Fvaldkonnad%2FTtervishoid%20ja%20tohutus%2FKemikaalide%20ohutuskaardid%2FKemikaalide%20kasutusjuhendid
https://hoolekandeteenused.sharepoint.com/valdkonnad/Ttervishoid%20ja%20tohutus/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fvaldkonnad%2FTtervishoid%20ja%20tohutus%2FKemikaalide%20ohutuskaardid%2FKemikaalide%20kasutusjuhendid%2FKJ%5Fdesinfitseerimisvahend%5FBACTICID%5FCHEMIPHARM%2Epdf&parent=%2Fvaldkonnad%2FTtervishoid%20ja%20tohutus%2FKemikaalide%20ohutuskaardid%2FKemikaalide%20kasutusjuhendid
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf
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• Kaitsekinnaste kasutamine  

o teosta käte desinfitseerimine  enne ja pärast kinnaste kasutamist; 

o kaitsekindad pannakse ainult puhastatud ja kuivadele kätele; 

o Oluline on kinnaste õige äravõtmine. Haara kinda välispinnast ja tõmba kinnas käest 

ära nii, et määrdunud pool jääb sissepoole. Torka paljas käsi teisest kindasuust sisse 

ja võta ära selliselt, et kindad jäävad üksteise sisse, puhas pind väljaspool. 

o teosta käte antiseptika.  

o vajadusel palu koduõel näidata, kuidas on õige kindaid eemaldada; 

o kaitsekindaid ei desinfitseerita! 

• Kaitsemaski ettepanemine ja eemaldamine, VIDEO 1, VIDEO 2 

o teosta käte desinfitseerimine  enne ja pärast kaitsemaski kasutamist; 

o aseta mask tihedalt näole;  

o paigaldatud maski ei tohi enam puutuda ning kasutamise ajal kaelale langetada; 

o eemalda mask puudutades vaid maskikinnitusi. Kindlasti ära katsu maski sise- ja 

välispinda. Viska mask võimalusel jalaga suletavasse prügikasti; 

o teosta käte desinfitseerimine.  

Isetehtud riidest maskide kasutamine: 

• ettepaneku ja eemaldamise protsess on sama, mis kaitsemaski puhul. Isetehtud maskid on 

korduvkasutamiseks, seega neid ära ei viska; 

• maksimaalne kandmise aeg on 2-4 tundi või kuni see on niiskunud; 

• pese peale iga kasutuskorda võimalusel  60-90 kraadi juures; 

• kui puudub võimalus kasutada masinpesu, siis pese käsitsi kuuma vee ja seebiga; 

• lase maskil korralikult ära kuivada; 

• triigi maski maksimaalsel kuumusel; 

• tegemist on osalise kaitsega, sest isetehtud mask kaitseb ainult silmaga nähtavate pritsmete 

eest. 

Maski puudusel saab kasutada alternatiive: 

• sall vm riidest ese, millega saad katta suu, lõua ja nina piirkonna (käitle sama moodi kui 

isetehtud maski ehk pese ning triigi, ära viskama ei pea); 

• taskurätik/majapidamispaber - väldi ees hoidmisel nende katsumist/puudutamist suu ja nina 

piirkonda. Viska ära koheselt peale kasutamist; 

• ette paneku ja eemaldamise protsess on sama, mis kaitsemaski puhul; 

• tegemist on osalise kaitsega, sest isetehtud mask kaitseb ainult silmaga nähtavate pritsmete 

eest. 

• Jälgi iseenda tervist – kraadi ennast igal hommikul. Kasuta kontaktivaba termomeetrit või 

kraadiklaasi. Viimase puhul peale iga kasutust võimalusel desinfitseeri  või puhasta vee ja 

seebiga. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M4olt47pr_o
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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KUI KLIENDIL VÕIB OLLA KOROONAVIIRUS 
Koroonaviiruse kahtlus on kui esinevad järgmisest kolmest sümptomist vähemalt kaks (teised 

tunnused võivad varieeruda): 

• Kuiv köha 

• Palavik (37,5C +) 

• Hingamisraskus 

+  Kokkupuude koroonaviirusesse nakatunuga 

Ära unusta, et hetkel ringlevad aktiivselt ka A ja B gripp ning muud viirushaigused. Iga köha, nohu ja 

palavik ei ole koroonaviirus.  

 

ESMASED TEGEVUSED 
 

Teavitamine 

Kui kliendil on koroonaviiruse kahtlus või on diagnoositud koroonaviirus, tuleb sellest koheselt 

teavitada kliendi perearsti ja koduõde. Koheselt helistada 112 kui kliendil on tekkinud 

hingamisraskused ja viidata potentsiaalsele koroonaviiruse juhtumile.  

• Teavitada kohe oma otsest juhti haigusest või haiguskahtlusest.  

o Kui vahetu juht ei ole kättesaadav, siis helistada järgmisele juhile (tegevusjuhendaja -

> klienditöö juht -> piirkonnajuht -> kriisimeeskonna koroona chat Teamsis) -> 

teenuste direktor -> Sotsiaalkindlustusamet/ Terviseamet/kohalik omavalitsus. 

 

Klientide testimine 

• Kui klient vajab testimist –  

o klienditöö juht edastab oma piirkonna dokumendihaldurile info: kliendi nimi, 

isikukood, sümptomid, klienditöö juhi telefoni number. Testija võtab ise koduga 

ühendust, et testimine korraldada.  

o oluline on tähele panna, et testitakse ainult ägedate respiratoorsete haiguste 

sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused jt) erihoolekande kliente ja 

töötajaid, kellel on otsene kokkupuude hoolekandeasutuste klientidega.  

o klienditöö juht lepib testijaga kokku, kuidas saab testi vastused.   

 

Pärast teavituse saamist, võtab nimekirjas oleva isikuga ühendust Testimiskeskuse esindaja, kes lepib 

kokku proovivõtmise koha ja aja.  

 

Kaardistamine  

• kindlaks teha, kes oli nakkuskahtlusega kliendiga lähikontaktis; 
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• kaardistada töötajad, kes puutusid nakkuskahtlusega kliendiga kokku ning võtta kasutusele 

kõik meetmed, et vältida viiruse asutusesisest edasist levikut; 

• kõikidel töötajatel võimalusel kasutada isikukaitsevahendeid (näomask, kindad, kittel jm).  

Kliendi isoleerimine 

• Haigestunud klient tuleb koheselt eraldada oma tuppa ning vähendada kontaktivõimalust 

teiste inimestega (vajadusel saab samasse tuppa sama haigusnähtudega kliente paigutada); 

• Selgitada kliendile, miks ta peab viibima ainult oma toas haiguse ajal.  

• Ära lukusta klienti tuppa! 

• Tungiv soovitus: isolatsiooni peab minema vastavalt kodu tüübile terve osakond, kortermajas 

korter või peremaja. See tähendab, et võimalusel lukustatakse üldkasutatav uks, et klient ei 

saaks minna teise “peresse” külla. Ilma tungiva vajaduseta ei käi töötaja teistes osakonnas/ 

kortermaja korteris/peremajas. 

 

EDASISED TEGEVUSED ÜKSUSES 

 Kliendi ringiliikumise vähendamine 

• vähenda kliendi liikumist nii palju kui võimalik;  

• võimalusel tee kõik toimingud kliendi toas (sh söömine); 

• mistahes liikumisel (näiteks tualeti minekul) võimalusel palu kliendil ette panna ühekordne 

mask; 

• kliendi toas olles palu võimalusel kliendil kanda maski, sest eelkõige peaks maski kandma 

nakatunud inimene. Kui klient viibib toas üksi, siis ta maski kandma ei pea. Võimalusel kanna 

ise ka maski.  

• mistahes liikumisel (näiteks peale tualetis käimist või õuest tulles) desinfitseeri 

kontaktpinnad (kraanikauss (eriti segisti!), WC pott ja prilllaud, ukselingid).  

Kliendi olmetarvikute hooldamine 

• kliendil on isiklikud toidunõud, söögiriistad ja joogiklaas;  

• nõud pestakse nõudepesumasinas kuuma vee ja pesuvahendiga. Kui masina kasutamise 

võimalus puudub, tuleb tagada, et teised kliendid nakatunud kliendi nõusid ei kasuta. Vaid 

äärmisel juhul võib kasutada ühekordseid nõusid; 

o nõusid võib pesta koos teiste klientide nõudega tingimusel, et masin pannakse 

koheselt tööle; 

• kliendil on omad kuivatamisrätikud; 

o vahetada 1x päevas; 

• kliendi olmetarvikuid ei jagata teistega; 

• kliendi riided ja kasutuses olnud voodipesu, rätikud jms pesta vähemalt 60 kraadi juures; 

o  kasutuses olnud asju võib pesta koos teiste klientide asjadega; 

o voodipesu vahetatakse 1x nädalas, vajadusel sagedamini.  

• Täpsemad juhised klientide isikliku hügieeni tagamiseks ja tekstiilivahendite hoolduseks leiad 

hügieenistandardist.  

Ruumide puhastamine 

• Üksuse põhjalik koristamine:  

https://delta.andmevara.ee/hoolekanne/n/document/9dcac966-034e-4d0a-b0b4-d856408f9d1c
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o Põrandaid pesta Chemipharm Des New 2% lahusega (20 ml Des New kontsentraati ja 

980 ml vett).  

o Kõik muud pinnad (ukse lingid, kapinupud, lauad, segistid, käsipuud jm) tuleb 

puhastada Bacticidiga.  

o Mikrokiudlapp tuleb vahendiga märjaks teha (mitte niiskeks, vaid märjaks) ning 

teostada pindade märgpesu.  

o Pärast koristamist tuleb kõik lapid-mopid pesumasinasse panna ning pesta 90 

kraadiga puhtaks.  

o Kui on võimalus, tekitada 1 jalaga avatav prügikast, mis on mõeldud ühekordsete 

isikukaitsevahendite jaoks. Kui jalaga avatavad prügikasti ei ole, tekita eraldi 

prügikast ühekordsete isikukaitsevahendite jaoks ning tühjenda seda päevas mitu 

korda.  

▪ prügikasti tühjendamisel kasuta kaitsekindaid. 

• isolatsioonituba korista viimases järjekorras pärast teiste tubade koristamist;  

• koristamist   alustatakse kliendi lähedal olevate  esemete ja  voodi puhastamisega. Kõige lõpuks 

puhastatakse  põrand; 

• koristamisel kasuta isolatsioonitoas olemasolevaid isikukaitsevahendeid;  

• kontaktpinnad (eriti ukselingid ja kraanikauss ning segisti) desinfitseeri iga päev vähemalt 3 

korda; 

• tuuluta tubasid regulaarselt iga päev (nt kui klient on tualetis);  

• kodu muid pindasid puhastada mitu korda päevas; 

• küsimuste korral pöördu vahetu juhi poole 

• täpsemad ruumide puhtuse ja desinfektsiooni nõuded on leitavad hügieenistandardist.  

Täiendav info Terviseameti kodulehelt, soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf 

 

Nakkusohtlike jäätmete käitlemine  

• Nakkusohtlikud jäätmed tuleb koguda spetsiaalsesse kollasesse kilekotti tekkekohas, st 

klienditoas.  

• Kollane kilekott suletakse plastikklambriga, kui see on täidetud ¾ ulatuses või kandevõime 15 

kg täitumisel.  

• Vältima peab prügikoti saastumist väljast poolt nakkusohtlike jäätmetega. Kui see siiski 

juhtub, tuleb kollane kott pakendada topelt kollasesse kotti.  

• Nakkusohtlikele jäätmetele tellitakse eraldi konteiner, mis tähistatakse ja lukustatakse.  

• Konteinerite tühjendab jäätmekäitleja.  

• NB! Kollased kotid ja täiendav prügikonteiner tuuakse üksusesse vajadusel. 

 

 Kliendi Isolatsiooni lõpetamine 

• isolatsiooni võib lõpetada mitte varem kui 12 päeva peale haigusnähtude tekkimist;   

• seejuures peab klient olema olnud vähemalt 48 tundi palavikuvaba ja 24 tundi vaba ägedatest 

hingamisteede sümptomitest;  

• vajadusel konsulteeri koduõega ja/või kliendi perearsti/pereõega.  

https://delta.andmevara.ee/hoolekanne/n/document/9dcac966-034e-4d0a-b0b4-d856408f9d1c
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf
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• NB! Kontrolli igapäevaselt kõikide klientide kehatemperatuuri vähemalt korra päevas! 

Kasuta kontaktivaba termomeetrit või kraadiklaasi. Viimase puhul peale iga kasutust 

võimalusel desinfitseeri  või puhasta vee ja seebiga. 

 

 

HAIGE KLIENDI TUPPA SISENEMINE  
Isikukaitsevahendite selgapanek 

1) desinfitseeri käsi; 

2) pange selga kaitsekittel (jälgi, et kaitsekittel ei puudutaks põrandat);  

3) kinnita kittel nii, et selg oleks korralikult kaetud; 

4) pane pähe kaitsemask (kirurgiline kaitsemask), võimaluse korral respiraator (ära puuduta maski 

ega respiraatorit seest poolt); 

• NB! Ära puutu maski/respiraatori sisemist osa!  

5) pane pähe kaitseprillid (ära puuduta prille seest poolt) 

5) pane mähe müts (kontrolli, et juuksed oleksid mütsiga kaetud); 

6) pane kätte kindad; 

• jälgi, et kitli randmeosa oleks kindaga kaetud;  

7) võimalusel kasuta kilesusse.  

 

Isikukaitsevahendite ära võtmine  

1) võta käest ära kindad; 

• viska kindad jalaga avatavasse prügikasti (ohtlike jäätmete prügikasti); 

2) desinfitseeri käsi vähemalt 30 sekundit;  

3) pane kätte uus paar kindaid; 

4) võta seljast ära kittel (alustades tagant alt); 

• eemalda kittel tõmmates kitlit endast eemale; 

• ära puuduta saastunud kinnastega oma käsi!  

• viska kittel jalaga avatavasse prügikasti (ohtlike jäätmete prügikasti). 

5) võta käest ära kindad ning viska prügikasti; 

6) desinfitseeri käsi vähemalt 30 sekundit; 

7) võta peast ära müts (alustades tagant); 

8) võta peast ära kaitseprillid (ära puutu prillide esiosa), aseta need kraanikaussi; 
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9) võta peast ära mask/respiraator 

• eemalda kummidest, ilma maski puudutamata; 

10) desinfitseeri käsi vähemalt 30 sekundit.  

 

TOIMINGUD HAIGE KLIENDIGA  

Pesemine ja mähkmete vahetamine  

• kui klienti on vaja viia pesema/vaja pesta/mähkmeid vahetada, siis töötaja on 

täisvarustuses (vt „haige kliendi tuppa sisenemine“), kliendil on ees võimalusel mask; 

• pesemise ja mähkmete vahetamise protseduur on sama, mis igapäevaselt; 

• toimingute läbiviimisel lähtub töötaja kliendi enesetundest ja vajadusest;  

• töötaja siseneb haige kliendi tuppa minimaalselt; 

o näiteks võimalusel viib sööginõud ära järgmise toidukorra ajal; 

o ravimid viiakse võimalusel koos toiduga;  

o  iga kord, kui töötaja ruumi siseneb, küsib ta lisaks kas kliendil on midagi vaja (nt 

pesema minna, tualetti kasutada, mähkmeid vahetada jms). See aitab vähendada 

haige kliendi tuppa sisenemist ning see läbi hoida kokku isikukaitsevahendeid.  

 

Ainsad asjad, mis reaalsed aitavad viiruse leviku vastu: 

• sage ja korrektne kätepesu;  

• pindade regulaarne puhastus;  

• enda näopiirkonna mitte katsumine, kui ei ole antiseptikat teostatud;  

• nakatunud kliendist distantsi hoidmine.  

  



20200327_juhis_kui_yksuses_on_koroona (002) 
AS Hoolekandeteenused 

 

 
14 

 

KOROONAVIIRUSE RAVISOOVITUSED  

  
Koroonaviiruse kahtlus on kui esinevad järgmisest kolmest sümptomist vähemalt kaks (teised 

tunnused võivad varieeruda) 

• Kuiv köha 

• Palavik (37,5C +) 

• Hingamisraskus 

+  Kokkupuude koroonaviirusesse nakatunuga 

Ära unusta, et hetkel ringlevad aktiivselt ka A ja B gripp ning muud viirushaigused. Iga köha, nohu ja 

palavik ei ole koroonaviirus.  

 

Ravisoovitused 

• parim ravi on piisav puhkus ja magamine; 

• paku kliendile rohkelt juua (vesi, tee, morss, mahl). Vajadusel sagedasti väheses koguses. Ära 

paku kohvi ega muid kofeiini sisaldavaid jooke, kuna kofeiin viib organismist vedelikku välja;  

• meelita ja motiveeri klienti sööma, kui ka tal ei ole isu; 

• motiveeri klienti mitte suitsetama.  

Ravida tuleb sümptomeid ja seda saab teha käsimüügiravimitega  

PALAVIK  

• Väga tähtsal kohal on palavikuhaige piisav vedelikutarbimine.  

• Kõrge palavikuga haiget ei tohi hoida tekkidesse mässituna.  

• Temperatuuri mõõtmiseks kasuta kontaktivaba termomeetrit või kraadiklaasi iga kliendi järel 

puhastada ning desinfitseeri kraadiklaas. Kontaktivaba termomeetri puudumisel soetada 

haigestunud kliendile isiklik termomeeter, mida võimalusel hoitakse kliendi toas. 

• Võta alla palavik, mis on üle 38,5 kraadi.  

• Palavikualandamiseks eelista paratsetamooli.   

• Paratsetamooli puhul on täiskasvanule lubatud annuseks 1000 mg iga 4 tunni järel (mitte 

sagedamini) või vastavalt vajadusele ega tohi ületada päevast maksimaalset kogust 4000 mg.  

• Kui kahtled doosis, siis konsulteeri koduõega või perearsti nõuandeliiniga 1220.  

 KÖHA  

• Paku kliendile rohkelt juua. 

• Auru tegemine füsioloogilise lahusega/inhalatsioonide tegemine võib leevendada kuiva köha. 

Erinevatel klientidel kasuta eraldi maske. 

• Rögalahtisteid üldjuhul pole vaja kasutada. Kui tekib vajadus (palu olukorda hinnata koduõel 

või konsulteeri perearstiga), siis käsimüügiravimite hulgas on selleks nt ACC ja Gelomyrtol. 

• Kurguvalu puhul kasuta teie kodus olevaid käsimüügiravimeid nt Hexoral, Vipise tooted, 

Decatylen Natural Spray. 

• Toasooja soolveega kurgu kuristamine. 
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 NOHU  

• Kasuta käsimüügist saadavaid ninaspreisid ja tilkasid, mis sisaldavad  ksülometasolini nt 

Xymelin, Sudafed, Otrivin, Septanasal. Kasutada tohib 5 päeva järjest ja 3-4 korda päevas. 

• Vajadusel loputa kliendil nina soolalahusega (valmislahused apteegis nt Quixx). 

  

Võta telefoniteel ühendust kliendi perearstiga või perearstinõuande liiniga 1220, kui kliendil on  

• Üle 38,5 kraadi palavik on püsinud üle 3 ööpäeva. 

• Palavik ei taha õiges doosis antud palavikualandajaga langeda. 

• Vajad konsultatsiooni sümptomi leevendamiseks. 

• Ära mine kliendiga perearsti juurde või EMO-sse, kui on koroonaviiruse kahtlus. 

• Ära karda konsulteerimast ka teiste häirivate haigusnähtude korral. 

  
 Kutsu kiirabi (112), kui kliendil on  

• Valu rinnus, õhupuudus, hingamisraskused (hingab raskelt, kiiresti, hingeldus). 

• Teadvuse häired. 

• Äärmine jõuetus, unisus, jume muutunud (kahvatus). 

• Palavik üle 40 kraadi ning palavikualandajad ei langeta palaviku. 

• Kui krooniline haigus on ägenenud ning vajab kohest sekkumist. 

Helista tasuta koroonaviiruse infoliinile (1247), kui Sul on koroonaviirusega seotud küsimusi.   

Kui Sinu teenuseüksuse tiimis on koduõde, siis konsulteerige ja suhelge julgelt! 

 


