
Turvallisesti töissä: COVID-19-

tietopaketti ttoimistorakennuksillet



Näinä ennennäkemättöminä aikoina joillakin alueilla ollaan edelleen 

karanteenissa, kun taas toiset alkavat taas avautua viikkojen rajoitusaikojen 

jälkeen. Yritämme edelleen hyväksyä sen, miltä yhteiskunta ja työpaikat tulevat 

näyttämään, ja esimiehet haluavat pitää henkilöstön turvassa COVID-19:ltä, 

samalla palvellen asiakkaita ja ydintarpeita.

Toimitilajohtajien tehtävänä on valmistella toimistorakennukset niihin palaavia 

työntekijöitä varten. On varmistettava, että käytössä on oikeat välineet ja tuotteet, 

joiden avulla saavutetaan korkea hygieniataso ja oikeanlainen siivousohjeistus, 

joka lievittää työtovereiden huolta infektioiden leviämisestä.

Tork on sitoutunut yli 50 vuoden ajan – jatkaen edelleen sitoutumistaan –

hygienian parantamiseen eri organisaatioissa eri puolilla maailmaa kehittämällä ja 

tuottamalla täydellisiä hygieniaratkaisuja ja digitaalista siivousohjelmistoa.

Haluamme jakaa asiantuntijuuttamme tämän oppaan kautta ja tarjota 

konkreettisia ohjeita oikeanlaisen käsihygienian noudattamiseen ja pintojen 

puhdistukseen. Haluamme näin auttaa sinua ja työtovereitasi pysymään terveinä 

ja pitämään yrityksen toiminnassa.

Toivomme, että voitte avata toimistonne uudelleen vastuullisesti ja kestävästi –

pitäen itsenne, työtoverinne ja asiakkaanne terveinä ja turvassa.

Terveisin

Anna Königson Koopmans
Marketing Director – toimistorakennukset

Essity Professional Hygiene
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Me autamme sinua tässä.



COVID-19
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Kun toimistotilat alkavat jälleen avautua, toimistoissa 

työskentelevät ovat huolissaan siitä, miten COVID-19:n 

leviäminen estetään ja sairaiden työntekijöiden kotona 

pysyminen varmistetaan. COVID-19 voi levitä tartunnan 

saaneen työntekijän yskiessä tai aivastaessa syntyvien 

pisaroiden välityksellä, mutta myös kontaminoituneiden 
pintojen tai esineiden kautta.

Oikeiden käsihygieniaohjeiden noudattaminen, 

rutiininomainen siivous ja desinfiointi sekä annostelijoiden 

sijoittelun optimointi tiloissa voivat kuitenkin auttaa 

vähentämään COVID-19-viruksen leviämistä. Tämä 

tietopaketti tarjoaa resurssit, joita tarvitaan parhaiden 

käytäntöjen vahvistamiseen toimistossanne tämän 

pandemiavaiheen aikana ja sen jälkeen.

Miten COVID-19 voi levitä toimistorakennuksessa?

Läheinen 

henkilökohtainen 

kontakti, 

kuten koskettaminen tai 

kättely

Ilman välityksellä, 

yskimällä ja 

aivastamalla

Koskettamalla esinettä 

tai pintaa, jolla virus on, 

ja koskettamalla sitten 

suuta, nenää tai silmiä



Käsihygienia
Noin 70 % toimistoista on nykyään avokonttoreita, minkä 

vuoksi on haastavaa estää COVID-19:ää aiheuttavan 

viruksen leviämistä. Avokonttorissa kosketaan useita 

pintoja – esimerkiksi näppäimistöjä, tietokoneiden hiiriä ja 

puhelimia – jotka voivat olla patogeenin kontaminoimia.

Siksi nyt on tärkeämpää kuin koskaan noudattaa 

oikeanlaista käsihygieniaa. Kaikkien tulee pestä kätensä 

usein ja kunnolla päivän mittaan, mutta etenkin:

• nenän niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

• ennen ruuan valmistamista ja syömistä ja sen jälkeen

• WC:ssä käymisen tai roskien koskettamisen jälkeen

Varmista, että henkilöstön käytössä on puhtaat, hyvin 

varustetut käsienpesutilat ja käsien desinfiointiainetta.

Voit edistää toimiston hyvää käsihygieniaa monin eri 

tavoin, mm. sijoittamalla kylttejä altaiden, saniteettitilojen 

ja muiden ruuhkaisten alueiden lähelle. Alta löydät joitakin 

työkaluja ja tietoja, joilla voit rohkaista henkilökuntaa 

käyttämään oikeanlaisia käsienpesu- ja 

desinfiointitekniikoita.
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Materiaalipankki

Käsienpesutekniikka Käsien desinfiointi

Lataa Lataa

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=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://healthyhands.tork.fi/fi/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4403


Pintojen puhdistus
Toimistoissa työskentelevät saattavat saada COVID-19-tartunnan koskettamalla uuden koronaviruksen kontaminoimia 

pintoja. Niinpä toistuvasti kosketeltavat pinnat tulee puhdistaa ja desinfioida usein infektion leviämisen vähentämiseksi. 
Tässä on joitakin vinkkejä rakennuksen eri alueiden puhdistamiseen:

• Yleisesti: Ruuhkaiset alueet, joilla pintoja kosketaan toistuvasti, siivotaan ensisijaisesti ja usein. Käytä 

kertakäyttöisiä puhdistusliinoja ja vaihda ne usein. Varmista, että siivoojilla on tehokkaat siivousvälineet ja 

suojavarusteet heidän itsensä suojaamiseen. Sijoita kertakäyttöisiä puhdistuspyyhkeitä saataville, jotta jokainen voi 

puhdistaa tarpeen mukaan tiettyjä alueita.

• Vastaanotto: Pyyhi usein kosketeltavat pinnat, kuten ovenkahvat, kosketusnäytöt ja hissien painonapit 
säännöllisesti. Pidä pyyhintäratkaisuja lähellä, jotta siivoaminen on nopeaa ja sujuvaa.

• Toimistot: Puhdista yhteiset, toistuvasti kosketeltavat välineet, kuten näppäimistöt, tietokoneiden hiiret, tulostimet ja 

puhelimet usein ja varmista, että pintoja puhdistetaan säännöllisesti. Sijoita kertakäyttöisiä puhdistuspyyhkeitä 
saataville, jotta jokainen voi puhdistaa tarpeen mukaan oman työskentelytilansa.

• Saniteettitilat: Aloita siivoaminen vähemmän likaisista pinnoista ja puhdista viimeiseksi WC-istuin ja lattia. Käytä 

useampaa kuin yhtä puhdistusliinaa mikrobien leviämisen estämiseksi. Mopit ja sienet voivat pitää sisällään suuria 

määriä mikro-organismeja, ja siivoojien kannattaakin harkita kertakäyttöisiä vaihtoehtoja.

• Taukotilat: Siivoa ensin vähiten likaiset pinnat ja lopeta siivoamalla lattia. Rasvaiset tai öljyiset pinnat on 

puhdistettava kuumalla vedellä ja ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla ennen desinfiointia.

Löydät alta lisämateriaalia, josta on apua varmistaessasi, että toimistotilat ovat turvalliset niissä työskenteleville.
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Lataa Lataa Lue lisää Lue lisää

Materiaalipankki

Hygieniakysymykset

avokonttorissa

Tork tarkistuslista 

terveyttä ylläpitävään 

siivoukseen

Tietoon pohjautuvan 

siivouksen arvo

Valmistautuminen 

COVID-19: ään 

työpaikalla

https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdfus-final.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdfus-final.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdfus-final.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdfus-final.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/149/148149/original/office-new.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/149/148149/original/office-new.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/149/148149/original/office-new.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/149/148149/original/office-new.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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Työntekijöiden palatessa toimistoon heidän turvallisuutensa 

ja hyvinvointinsa on tärkeintä meille kaikille. Toimitilajohtajat 

voivat auttaa infektioriskin hallinnassa edistämällä hyvää 

käsihygieniaa ja huolehtimalla siitä, että tilat siivotaan 
useammin ja eri tavalla kuin ennen.

Tarjoa puhdistus- ja hygieniaratkaisuja
Työntekijät ovat itsekin ennakoivampia pintojen hygienian 

varmistamisen suhteen, joten tarjoa heille ratkaisuja, joiden 

avulla näppäimistöt ja muut toimiston yhteiset pinnat on 

helppo puhdistaa tarpeen mukaan.

Muuta toimintatapoja
Muuta toimintatapoja rajoittaaksesi toimistorakennuksessa 

työskentelevien kontakteja tiettyinä aikoina – esimerkiksi 

näin:

• Työaikaa pidennetään ja pyydetään henkilöstöä 

saapumaan toimistoon vuoroissa. Lisää vuorojen 

välistä aikaa, jolloin kontaktit vähenevät ja paljon 

kosketeltavat pinnat ehditään puhdistaa.

• Tulo- ja lähtöaikoja porrastetaan. Vähennä saapumis-

ja poistumisalueiden, kuten aulan, hissien ja taukotilojen, 

ihmismäärää.

• Etä- ja toimistotyön vaihtelu. Vain puolet työvoimasta 
on toimistolla tiettynä päivänä.

• Työpisteiden porrastus. Porrasta mahdollisuuksien 

mukaan toimiston työpisteitä työntekijöiden erottamiseksi 

fyysisesti.

• Toimistolla pidettävien kokousten rajoittaminen. 

Suosikaa mahdollisimman paljon virtuaalikokouksia. Jos 

henkilökohtainen tapaaminen on välttämätöntä, on 

muistettava fyysinen etäisyys ja kunnollinen 

käsihygienia.

Kannusta suojavarusteiden käyttöön
Varmista, että suojavarusteita on saatavilla aina ja siellä, 

missä niitä tarvitaan. Jos töissä esimerkiksi alkaa yskittää 

tai nenä alkaa vuotaa, on tarjolla hyvä olla kasvomaskeja ja 

paperisia käsipyyhkeitä sekä kannellisia roskakoreja 
hygieenisen hävittämisen varmistamiseksi.

Toimitilajohtajille ja palvelujen tarjoajille korkealaatuinen 

toimistohygienia on uusi standardi. Me emme ainoastaan 

täytä tätä odotusta vaan ylitämme sen ja mahdollistamme 

työntekijöiden aktiivisen roolin työpaikkahygienian 

ylläpidossa.

Ratkaisuja turvalliseen työympäristöön



Kun henkilöstö palaa toimistoon COVID-19-pandemian aikana, käsihygienian hoitamista voi tehostaa sijoittamalla 

käsihygienia-aineiden annostelijat mahdollisimman hyvin. Varmista, että hygieniavälineet ovat näkyvillä ja helposti 

käytettävissä alueilla, joissa ihmiset luonnostaan kulkevat. Henkilökunnan ei tulisi joutua poikkeamaan reitiltään 

päästäkseen käyttämään annostelijoita. Me ymmärrämme, että jokainen toimisto on tiloiltaan erilainen, mutta seuraavassa 

esitämme joitakin opastavia periaatteita, jotka sopivat teidänkin tiloihinne.

Annostelijoiden sijoittelusuositukset
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Lue lisää

Vastaanottoalueet

1 Lautasliinat

2 Desinfiointiaine

Kasvopyyhe

Roskakorit

3

4

WC-istuimen suojus

WC-paperi

Käsipyyhkeet

Saippua

Roskakorit

Desinfiointiaine

Kasvopyyhe

1

2

3

4

5

6

7

Saippua

Desinfiointiaine

Roskakorit

Käsipyyhkeet

1

2

3

4

Käsihuuhde

Lautasliinat

Kasvopyyhe

Pyyhintä- ja puhdistusliinat

Roskakorit

1

2

3

4

5

Neuvotteluhuoneet

Desinfiointiaine

Roskakorit

Kasvopyyhe

Pyyhintä- ja puhdistusliinat

Lautasliinat

1

2

3

4

5

Toimistoalueet

Saniteettitilat

Taukotilat ja 

keittiötilat

Toimiston hygienia
Saat lisätietoja käsihygienian ja siivoamisen 

tärkeydestä toimistorakennuksessa COVID-19-

pandemian aikana ja sen jälkeen käymällä 

materiaalipankkisivullamme ”Toimiston hygienia”.

Pyyhintä- tai puhdistusliinat5

Lautasliinat

Kasvopyyhkeet
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https://www.tork.fi/suosittelemme/liiketoimintaala/toimistosiivous

