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Ohje suojainten käytöstä ja asiakkaan ohjaamisesta kotiin annettavissa palveluissa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa noudatetaan kotihoidossa toistaiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ohjeistuksia työntekijöiden suojainten käytössä ja asiakkaiden ohjaamisessa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-
19/koronavirustartuntojen-torjunta-kotihoidon-palveluissa

Sairas työntekijä jää heti kotiin ja jos oirekuva on hengitystieinfektio, hänestä tutkitaan koronavirusnäytteet työter-
veyshuollossa tai oman terveyskeskuksen kautta. Työntekijä palaa töihin vasta yhden oireettoman päivän jälkeen.
Jos hänellä todetaan Covid-19-infektio, työhön paluusta on erilliset ohjeet.

Kaikki kotihoidon työntekijät on perehdytetty käsihygienian asianmukaiseen toteuttamiseen.

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Toimintayksikoiden_infektioiden_torjunta/Hygieniakay-
tannot_asumispalveluyksikoiss(56988)

1) jos asiakkaalla ei ole hengitystieinfektio-oireita eikä hän ole tunnettu moniresistentin bakteerin kantaja, nou-
datetaan tavanomaisia varotoimia. Silloin työntekijä käyttää

· kirurgista suu-nenäsuojusta, kun on vaara veri- tai eriteroiskeista ja haavanhoidossa
· suojakäsineitä, kun käsittelee eritteitä, rikkinäistä ihoa, haavoja, limakalvoja, likaisia välineitä, kanyyleja, katet-

reja, dreenejä
· suojatakkia tai suojaesiliinaa työvaatteen suojana, kun on vaara, että työvaate kastuu tai likaantuu eritteillä.

Esimerkiksi vuodepesu- tai suihkutustilanteessa ja haavanhoidossa

Kotihoidon työntekijällä pitää olla kaikilla asiakaskäynneillä mukana kirurgisia suu-nenäsuojaimia, suojatakkeja,
silmäsuojain sekä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, jos käynnillä tulee tarve niiden käytölle. Muuten käynnillä riittää
pestävä kankainen suu-nenäsuojain, kuten esimerkiksi huivi.

2) jos asiakas on hengitystieinfektio-oireinen, noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja pisaravarotoimia. Silloin
työntekijä käyttää

· kirurgista suu-nenäsuojusta ja silmäsuojainta lähihoidossa
· suojakäsineitä, joita vaihdetaan käynnin aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti
· suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa lähihoidossa työvaatteen suojana

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Varotoimiluokat/Pisaravarotoimet(51136)
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3) jos asiakkaalla on parhaillaan Covid-19 infektio, noudatetaan tavanomaisia varotoimia sekä pisara- ja koske-
tusvarotoimia koko käynnin ajan. Silloin työntekijä käyttää

· kirurgista suu-nenäsuojusta sekä silmäsuojainta
· suojakäsineitä. Suojakäsineitä vaihdetaan käynnin aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti.
· suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa työvaatteen suojana

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Toimintayksikoiden_infektioiden_torjunta/Hygieniakay-
tannot_asumispalveluyksikoiss(56988)

Kotihoidon työntekijän tulee tutustua oheisiin ohjeisiin, jotta he voivat välittää ajantasaista tietoa asiakkailleen ja
opastaa asiakasta, miten hän itse voi torjua koronavirustartuntaa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansa-
laisille-koronaviruksesta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri selvittää parhaillaan kankaisten suu-nenäsuojaimien hankintaa. Mikäli tällä hetkellä
kotihoidossa on jo käytössä kankaisia suu-ja nenäsuojaimia tai huiveja, niitä tulee käyttää asiakaskohtaisesti ja
pestä jokaisen käytön jälkeen pyykinpesuaineella vähintään 60 asteessa. Jos asiakkaalla on hengitystieinfektion
oireita, huivi tai muu kankainen suoja ei suojaa työntekijää vaan silloin on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista suu-
nenäsuojainta.
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