
Turvallisesti töissä: COVID-
19:ää koskeva tietopaketti 
tuotantolaitoksille
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Tuotantolaitoksena yrityksenne ja henkilökuntanne on valtavan paineen alla 
tämän COVID-19-pandemian aikana. Koska välttämättömien tuotteiden 
valmistajat vastaavat kriittisten toimitusketjujen ylläpitotarpeeseen, ei 
tehtaiden työntekijöiden terveyden suojaaminen ole koskaan ollut 
tärkeämpää. Henkilöstön tukeminen ja oikeanlaisen hygienian noudattaminen 
työpaikalla on elintärkeää, jotta jokainen etulinjassa työskentelevä saadaan 
pidettyä turvassa.

Maailmanlaajuisena johtavana ammattimaisten hygieniatuotteiden 
tuotemerkkinä me autamme tässä. Olemme laatineet tämän tietopaketin, joka 
sisältää suositukset parhaiden mahdollisten käytäntöjen omaksumiseen, kun 
käsihygienia ja siivous nostetaan tuotantolaitoksen toiminnan 
keskipisteeseen. Toivomme, että hyödyt tästä työkalupakista ja että sen 
asiantuntemus auttaa sinua tuntemaan olosi turvalliseksi ja tyyneksi – nyt 
käynnissä olevan kriisitilanteen aikana ja sen jälkeenkin.

Kiitämme teitä uurastuksestanne tämän kriisin etulinjassa ja toivomme, että 
te ja kaikki työtoverinne pysytte turvassa näinä haasteellisina aikoina. 

Terveisin  

Jenny Turner
Marketing Director – Manufacturing
Essity Professional Hygiene

Me autamme sinua tässä.



COVID-19
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COVID-19:n kaltaiset infektiosairaudet leviävät henkilöstä 
toiseen pienten pisaroiden välityksellä, kun tartunnan 
saanut henkilö yskii tai hengittää ulospäin. Tartunnan voi 
saada myös koskettamalla pintaa, jolle pisarat ovat 
laskeutuneet, ja koskettamalla sen jälkeen suuta, nenää 
tai silmiä.

Tuotantotilojen työntekijöiden suojaamiseen COVID-19-
virustartunnalta on useita mahdollisuuksia. Oikeiden 
käsihygieniaprotokollien noudattaminen; tiheämmin 
toistuva, päivitetty siivoaminen ja desinfiointi, jossa 
keskitytään virusaltistuksen vähentämiseen; ja 
operatiivisten toimenpiteiden käyttöönotto tiloissa ovat 
ratkaisevia käynnissä olevan pandemian aikana.

Läheinen 
henkilökohtainen 

kontakti, 
kuten koskettaminen tai 

kättely

Ilman välityksellä, 
yskimällä ja 
aivastamalla

Koskettamalla esinettä 
tai pintaa, jolla on 

virusta, ja koskettamalla 
sitten suuta, nenää tai 

silmiä

Miten COVID-19 voi levitä tuotantolaitoksessa?



Materiaalipankki

Käsihygienia
Kun tuotantolaitos jatkaa toimintaansa COVID-19-pandemian 
keskellä, on tärkeää painottaa entistä enemmän usein toistuvaa 
ja kunnollista käsienpesua ja käsien desinfiointia työntekijöiden 
suojaamiseksi. Voit tehostaa säännöllisen 
käsienpesuprotokollan noudattamista sijoittamalla julisteita 
tuotantolaitokseen strategisiin paikkoihin. Henkilöstön tulee 
pestä kätensä:

• vuoron ja taukojen alussa ja lopussa
• saniteettitilassa käymisen jälkeen
• siirtyessään vyöhykkeeltä toiselle
• jätteiden hävittämisen jälkeen
• syömisen tai juomisen jälkeen
• suojakäsineiden riisumisen jälkeen
• aivastamisen, yskimisen tai nenäliinan käyttämisen jälkeen

Käsien desinfiointiainetta tulee käyttää pandemian aikana vain, 
jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla käsienpesuun. Koska 
kädet saattavat kuivua useammin toistuvan käsienpesun takia, 
kannattaa harkita kosteutusaineen lisäämistä laitoksen 
pesupisteille.

Varmista, että tehtaan koko henkilökunnan saatavilla on 
käsihygienian hoitotuotteita sopivissa paikoissa. Löydät alta 
materiaalia, jonka avulla pystyt tehostamaan oikeiden 
käsihygienian hoitotekniikoiden käyttöä tuotantolaitoksessa.
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Lataa Lataa

Käsienpesutekniikka Käsien hierontatekniikka

https://bit.ly/2XuYw4x
https://bit.ly/3d2ZfRe


Materiaalipankki

Pintojen puhdistus
Priorisoi tuotantolaitoksessa pintojen desinfiointi ja auta näin 
hidastamaan COVID-19-viruksen leviämistä. Katso seuraavasta, 
mitä kannattaa huomioida siivouksen ja desinfioinnin suhteen 
pandemian aikana:

• Havainnoi, mitä vuorojen aikana tehdään, jotta voit arvioida 
kosketuspisteet ja laatia tämän havainnoinnin perusteella 
vuoronvaihtojen välillä puhdistettaville pinnoille tarkistuslistan.

• Lisää runsaasti kosketeltavien pintojen, kuten pöytien, 
ovenkahvojen, valokatkaisimien, hallintapaneelien, 
tietokoneiden, kaiteiden, hissin painikkeiden, WC-istuimen, 
hanojen, altaiden, laitteiden ohjainten, laitteistojen kahvojen ja 
yhteisten työkalujen, siivous- ja desinfiointikäyntien määrää.

• Käytä rekisteröityjä desinfiointiaineita, jotka tuhoavat 
tunnetusti ja tehokkaasti COVID-19:ää aiheuttavaa virusta.

• Noudata tuote-etiketin ohjeita, jotka opastavat turvalliseen ja 
tehokkaaseen käyttöön. Huomioi myös varotoimenpiteet, 
etenkin elintarvikkeiden valmistusalueilla.

• Käytä siivotessa käsineitä, etenkin desinfiointiaineita 
käytettäessä. Hävitä käsineet siivouksen jälkeen, pese kädet 
ja kuivaa kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä.

• Opeta työntekijät puhdistamaan ja desinfioimaan työpaikan 
pinnat oikein.

Alta löydät joitakin työkaluja, joiden avulla varmistat 
tuotantolaitoksen pysymisen puhtaana ja desinfioituna pandemian 
aikana.
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Tork tarkistuslista terveyttä 
ylläpitävään 
siivoukseen

Desinfiointiaineiden 
käyttäminen SARS-CoV-
2:ta vastaan (EPA:n 
mukaan)

Lataa Lataa Lataa

Ohjeet työpaikoille COVID-
19:ään valmistautumiseen 
(CDC:n mukaan)

https://bit.ly/2XACs8V
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://bit.ly/2X3GING


Operationaalisten toimenpiteiden 
toteuttaminen
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Käsien pesemisen ja pintojen puhdistamisen lisäksi tuotantolaitoksessa tulee varmistaa, että kaikki flunssan kaltaisia oireita potevat 
työntekijät pysyvät kotona ja että heille annetaan aikaa toipua ennen töihin palaamista. Tarkista myös operationaaliset toimenpiteet, 
jotta niihin saadaan lisättyä vähintään noin kahden metrin fyysinen etäisyys työntekijöiden välille. Jos riittävän etäisyyden
järjestäminen työntekijöiden välille on haastavaa toteuttaa, harkitse muita toimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi, esimerkiksi
seuraavia: 

Porrasta vuorojen vaihdot
Porrasta vuorojen vaihdot eri tiimien välisen 
kontaktin vähentämiseksi. Puhdista kaikki usein 
kosketeltavat pisteet (ks. sivu 4) vuoronvaihtojen 
välillä. 

Lisää aikaa vuorojen välille
Lisää aikaa vuorojen välille, jolloin pukuhuoneessa 
on samaan aikaan vähemmän henkilöitä. 

Määritä vyöhykkeitä ja lisää 
työasemien välimatkaa
Määritä vyöhykkeitä ja varmista, etteivät 
työntekijät kulje niiden läpi. Näin vakiintuneiden 
työntekijäryhmien välinen vuorovaikutus vähenee. 
Lisää myös prosessilinjan työasemien välimatkaa 
mahdollisuuksien mukaan.

Anna käyttöön 
suojavarusteita
Anna henkilöstön käyttöön mahdollisuuksien 
mukaan henkilönsuojaimia, kuten kasvomaskeja, 
kertakäyttökäsineitä ja puhtaita haalareita 
mikrobien leviämisen estämiseksi.

Rajoita henkilöstön määrää
Tarkista kaikki prosessit ja tunnista tärkeimmät 
tarvittavat toimijat rajoittaaksesi henkilöstön 
määrää tietyssä paikassa tietyllä hetkellä.

Asenna kannettavia 
annostelijoita
Kannettavien annostelijaratkaisujen asentaminen 
voi auttaa edistämään käsihygienian 
noudattamista ja pintojen puhdistamista koko 
tehtaassa.
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