
Turvallisesti töissä: COVID-19:ää 

koskeva tietopaketti 

terveydenhuoltoalalle



Terveydenhoidon ammattilaisina te kohtaatte COVID-19-pandemiasta 

aiheutuneen ennennäkemättömän kriisin. Te keskitytte laadukkaaseen hoitoon 

henkilönsuojainten puutteesta ja hoitoa vailla olevien potilaiden määrästä ja tilan 

vakavuudesta huolimatta. Samaan aikaan siivoojat ja kiinteistöpalvelujen 

henkilöstö ovat myös etulinjassa auttamassa tämän kohtalokkaan 

infektiosairauden leviämisen estämisessä.

Johtavana maailmanlaajuisena ammattimaisten hygieniatuotteiden 

tuotemerkkinä me olemme täällä auttamassa. Tuemme teitä tarjoamalla 

oleellisia tietoja, työkaluja ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa pitämään teidät ja 

hoidossanne olevat potilaat mahdollisimman turvassa tämän pandemian aikana. 

Toivomme, että tämän tietopaketin tiedot ovat teille sekä merkityksellisiä että 

hyödyllisiä.

Kiitämme teitä uurastuksestanne tämän kriisin etulinjassa ja toivomme, että te ja 

kaikki työtoverinne pysytte turvassa näinä haasteellisina aikoina.

Terveisin

Tom Bergin

Marketing Director – Healthcare

Essity Professional Hygiene
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Me autamme.



COVID-19:ään liittyvät kliiniset oireet

COVID-19
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COVID-19-potilaiden määrän noustessa 

terveydenhuoltojärjestelmät kaikkialla maailmassa ovat 

merkittävän paineen alla. Useimmat COVID-19-tartunnan 

saaneista kokevat vain lieviä oireita. Mutta koska COVID-19 

on virusinfektio, sitä sairastavilla henkilöillä on vaikeiden 

oireyhtymien kehittymisen riski. Eräs näistä on sepsis, joka 

voi johtaa vaikeaan sairauteen ja jopa kuolemaan.

Oikeiden käsihygieniaprotokollien noudattaminen, 

rutiininomainen siivous ja desinfiointi sekä annostelijoiden 

sijoittelun optimointi voivat auttaa vähentämään COVID-19-

viruksen leviämistä terveydenhuoltolaitoksessa ja ehkäistä 

näin sepsistä. Tämä työkalupakki tarjoaa resurssit, joita 

tarvitaan parhaiden käytäntöjen vahvistamiseen 

terveydenhuoltolaitoksessa tämän pandemiavaiheen aikana 

ja sen jälkeen.

Lievä sairaus
Epäspesifisiä oireita, kuten kuumetta, 

väsymystä, yskää, lihaskipua, 

kurkkukipua, hengenahdistusta, 

nenän tukkoisuutta tai päänsärkyä

Keuhkokuume
Eräs akuutin hengitystieinfektion 

muoto, joka vaikuttaa keuhkoihin

Vaikea keuhkokuume
Keuhkokuumeen vaikeat 

tapaukset vaativat usein 

sairaalahoitoa

Sepsis
Hengenvaarallinen elinten 

toimintahäiriö

Septinen sokki
Verenpaineen merkittävä lasku, 

joka voi johtaa hengityselinten tai 

sydämen toimintahäiriöön, 

halvaukseen, muiden elinten 

toimintahäiriöön ja kuolemaan

Lue lisää

Sepsiksen ehkäisy
Löydät lisätietoja ja -

resursseja käsihygienian ja 

haavanhoidon tärkeydestä 

sepsiksen vähentämisessä 

terveydenhuoltolaitoksessa 

materiaalipankistamme, ks. 

”Sepsiksen ehkäisy”.

https://www.torkusa.com/about/hygiene/healthcare-editorial-pages/sepsis-prevention
https://www.tork.fi/tietoa/hygienia/healthcare-editorial-pages/sepsis-prevention


Kun uudet ja entiset terveydenhuollon työntekijät liittyvät 

työvoimaan täyttääkseen lisääntyneen tarpeen, on 

tärkeämpää kuin koskaan vahvistaa oikeanlaisen 

käsihygienian noudattamista COVID-19:n kaltaisten 

infektiosairauksien leviämisen hallitsemiseksi.

Kaikkien tulee käyttää käsien desinfiointiaineita tai pestä 

kätensä vedellä ja saippualla Maailman terveysjärjestön 

”käsihygieniaa koskevan 5 muistisäännön” mukaisesti. 

Joihinkin tärkeisiin käsihygienian noudattamista koskeviin 

muistisääntöihin COVID-19-pandemian aikana kuuluvat 

seuraavat:

• Ennen potilaan koskettamista ja sen jälkeen

• Mahdollisesti infektiivisten materiaalien koskettaminen

• Ennen henkilönsuojainten päälle pukemista ja niiden 

riisumisen jälkeen

Jos kädet ovat näkyvästi likaiset, ne pestään vedellä ja 

saippualla.

On varmistettava, että käsihygieniatarvikkeet ovat helposti 

koko henkilöstön saatavilla jokaisessa hoitopaikassa. Alla 

esitetään joitakin keinoja, joilla voidaan vahvistaa uusien 

terveydenhuollon työntekijöiden oikeanlaisia 

käsihygieniatekniikoita.

Käsihygienia
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Lataa Lataa Lue lisää Lue lisää

Materiaalipankki

Käsienpesutekniikka Käsien hierontatekniikka VR Clean Hands -koulutus Tork julistetyökalu

https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4402
https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4402
https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4402
https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4403
https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4403
https://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4403
https://www.tork.fi/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://www.tork.fi/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://www.tork.fi/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://healthyhands.tork.fi/
https://healthyhands.tork.fi/
https://healthyhands.tork.fi/


WHO:n 5 

käsihygieniaa 
koskevaa 

muistisääntöä 

terveydenhuollon 

henkilöstölle

4Lähde: World Health Organization: My 5 Moments of Hand Hygiene 2009

Käsihygienia on hoidettava ennen potilaan koskettamista tai potilasvyöhykkeelle 

astumista, jotta vähennetään potilaan altistumista terveydenhuoltoon liittyvien mikro-

organismien leviämiselle. Potilasvyöhykkeeseen kuuluvat potilas ja hänen välitön 

ympäristönsä, mukaan lukien potilaan koskettamat pinnat (kuten sänkyjen kaiteet, 

infuusioletkut) ja pinnat, joihin henkilökunta koskee usein (esim. monitorit, nupit ja 

painikkeet).

Käsihygienian hoitaminen on kriittistä ennen puhtaan tai aseptisen toimenpiteen 

suorittamista terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi. Käsihygienia on 

hoidettava viimeisimmän pinnalle altistumisen jälkeen ja juuri ennen kuin siirrytään 

potilaalle infektioriskin aiheuttavaan kriittiseen kohtaan tai kriittiseen kohtaan, jossa on 

yhteinen infektioriski.

Käsihygienia on hoidettava välittömästi, kun on hoidettu tehtävä, joka liittyy käsien 

altistumiseen kehon nesteille ja ennen uutta käsien pinnoille altistumista, vaikka 

pysyttäisiinkin potilasvyöhykkeellä. Näin vähennetään tarttumisriskiä, infektoivien 

aineiden aiheuttamaa infektoitumista ja mikro-organismien välittymistä potilaan 

”tartutetusta” ”puhtaaseen” kehon osaan.

Käsihygienia on tärkeää potilaan koskettamisen jälkeen ja ennen potilasvyöhykkeen 

ulkopuolisella alueella olevan esineen koskettamista, jotta saadaan minimoitua 

terveydenhuoltoympäristöön leviämisen riski. Tämä toimenpide suojaa myös hoitajaa 

vähentämällä merkittävästi käsien kontaminoitumista potilaan flooralla.

Viimeisin tilanne, jolloin käsihygienia on hoidettava, on sen jälkeen, kun kädet ovat 

altistuneet pinnoille potilasvyöhykkeellä ja ennen käsien seuraavaa altistumista pinnalle 

potilasvyöhykkeen ulkopuolella – mutta koskematta potilaaseen. Käsihygienian hoito on 

muistettava tässä tilanteessa, koska altistumiseen potilaan esineille liittyy käsien 

kontaminoituminen, vaikka fyysistä kosketusta itse potilaaseen ei olisikaan.

Ennen potilaan 

koskettamista

Ennen

aseptista 

toimenpidettä

Eritteiden 

käsittelyn 

jälkeen

Potilaaseen 

koskettamisen 

jälkeen

Potilasta 

ympäröivän alueen 

koskettamisen 

jälkeen
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https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/


Rutiininomainen siivous ja desinfiointi sopivat sairautta 

aiheuttavalle COVID-19-virukselle. Varmista siis, että nämä 

toimet suoritetaan yhdenmukaisesti ja oikein, etenkin runsaasti 

kosketettavilla pinnoilla, kuten:

• Vuodepöydät

• Lattiat

• Sairaalasänkyjen turvalaidat

• Yöpöydät

• Tuolit

• Ovenkahvat

Pyykin käsittelyssä, ruokailuvälineiden käytössä ja 

lääketieteellisen jätteen hävittämisessä on myös noudatettava 

rutiinikäytäntöjä. Siivoushenkilöstöllä on tärkeä rooli COVID-19-

infektioiden leviämisen pysäyttämisessä, kun he yhdessä 

työtovereittensa kanssa priorisoivat riskialueita ja noudattavat 

siivous- ja desinfiointiohjeita.

Hoidettaessa potilaita, joilla on tunnettu tai epäilty COVID-19, on 

käytettävä tähän tarkoitukseen varattuja lääkinnällisiä välineitä. 

Kaikki tähän tarkoitukseen käytettävät, muuhun tarkoitukseen 

varatut, ei-kertakäyttöiset välineet on puhdistettava ja 

desinfioitava valmistajan ohjeiden ja laitoksen käytäntöjen 

mukaisesti.

Alla on esitetty joitakin työkaluja ja ohjeita avuksi sen 

varmistamiseen, että terveydenhuoltolaitos pysyy hygieenisenä 

COVID-19:n leviämisen hillitsemiseksi.

Pintojen 

puhdistaminen
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Lataa Lataa Lataa

Yhdysvaltain tautikeskuksen 

tarkistuslista desinfiointisiivouksen 

seuraamiseen

Parhaat käytännöt ympäristön 

siivoamiseen

terveydenhuoltolaitoksissa

Kattava valmiustarkistuslista 

sairaaloille

Materiaalipankki

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.pdf
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Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand 

Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.

Koska yhä useammat väliaikaiset sairaalat ovat joko vasta rakennettuja tai uudelleen käyttöön otettuja vanhoja rakennuksia 

COVID-19-potilaiden hoitoon, voimme vahvistaa oikeanlaisen käsihygienian noudattamista näissä tiloissa sijoittamalla 

annostelijat mahdollisimman optimaalisesti. Tutkimuksissa on ilmennyt, että annostelijan sijainnin optimointi voi lisätä käyttöä

yli 50 %1. Lisäksi on havaittu, että pelkällä annostelijoiden määrän lisäämisellä on vähäisempi vaikutus käyttöön kuin sillä, 

että pidetään sama annostelijamäärä, mutta sijoitetaan annostelijat paremmin näkyville. Tässä on joitakin opastavia 

periaatteita sairaaloiden yleisille alueille, perustuen sekä meidän rahoittamaamme tutkimukseen että riippumattomien 

akateemisten tutkimusten riippumattomiin havaintoihin.

Annostelijoiden sijoittelu
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1
Monet vierailijat eivät puhdista käsiään sairaalaan tai terveydenhuoltolaitokseen 
saapuessaan. Käsihygienian hoitotuotteiden saatavuuden helppous ja tiedon 
tarjoaminen voisivat olla suureksi hyödyksi.
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Tämän tyyppinen huone vaatii enemmän kuin yhden annostelijan.

Kun annostelijat sijoitetaan tuttuun paikkaan, ei niitä tarvitse etsiä. Eräässä 

havainnoivassa tutkimuksessa annostelijoita, jotka oli sijoitettu altaiden lähelle ja 

ovensuuhun, käytettiin useammin kuin huoneessa peremmällä olevia.

Suorita työnkulkututkimus nähdäksesi, missä huoneen ”ruuhkaiset” alueet 

sijaitsevat ja missä hoitajat ja lääkärit seisovat toteuttaessaan viittä 

muistisääntöä.

Kiinnitä ruuhkapaikkojen lisäksi erityisesti huomiota siihen, missä 

terveydenhuoltohenkilöstö liikkuu potilaiden välillä.

Annostelijoiden sijoittaminen "kävelyreiteille" tai paikkaan, jossa potilasta 

hoidetaan toistuvasti, lisää käyttöä.

Annostelijat eivät saa olla liian kaukana, toisen esineiden takana tai 

näkymättömissä.

Havaintotutkimuksessa todettiin, että hoitajien huoneessa sijaitsevia 

annostelijoita käytettiin useammin kuin potilasvuoteiden taakse seinälle 

sijoitettuja.

Sijoita annostelijoita käytäville, jolloin niitä voidaan käyttää ohi 

kuljettaessa.
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Sairaalan sisäänkäynti

Perinteinen yhden hengen 

potilashuone

Kahden hengen potilashuone

Hoitajien huone


