Henkilökunnan suojainten käyttö asiakkaiden kotona
Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa
Neuvo yskimishygienia, jos asiakkaalla on hengitystieoireita.
Asiakas

Kirurginen eli tyypin II
suu-nenäsuojus

Silmäsuojain tai visiiri Suojakäsineet

Suojatakki tai
hihallinen esiliina

Ei infektiota. Ei kuulu riskiryhmään.

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei infektiota. Yli 70-vuotias tai kuuluu
riskiryhmään.

Kyllä*

Ei

Ei

Ei

Ei infektiota. Vaikeasti
immuunivajeinen syöpä- tai
elinsiirtopotilas

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Määrätty karanteenipäätöksellä
karanteeniin. Oireeton.

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Hengitystieinfektio (korona tai epäily).

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Jos pitkähihaista suojavaatetta ei
ole saatavilla, käytä hihatonta
esiliinaa.

Jos ei tuoteta
eritteitä eikä
roiskeita

Jos ei tuoteta eritteitä eikä
roiskeita

*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.

Henkilökunnan suojainten käyttö asumisyksikössä (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa
Neuvo yskimishygienia, jos asiakkaalla on hengitystieoireita.
Asukas
Kirurginen eli tyypin Silmäsuojain
Suojakäsineet
II suu-nenäsuojus
tai visiiri

Suojatakki
tai hihallinen esiliina

Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole
saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.

Ei infektiota. Henkilökunta
työskentelee alle 2m etäisyydellä tai
asukkaan huoneessa

Kyllä*

Ei

Ei

Ei

Määrätty karanteenipäätöksellä
karanteeniin. Oireeton.
Henkilökunta
työskentelee asukkaan huoneessa.

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Hengitystieinfektio, myös korona tai
korona-epäily. Henkilökunta
työskentelee alle 2m etäisyydellä
asukkaan huoneessa.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Jos ei tuoteta eritteitä
tai roiskeita

Jos ei tuoteta eritteitä tai
roiskeita

*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.
Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn asukkaan siirto / liikkuminen à kirurginen suu-nenäsuojus myös asukkaalle

Henkilökunnan suojainten käyttö sote-vastaanottotoiminnassa

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa. Neuvo yskimishygienia, jos
potilaalla on hengitystieoireita. Aulapalvelutyöntekijä käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja visiiriä.
Potilas

Kirurginen suunenäsuojus
(tyyppi II)

Silmäsuojain
tai visiiri

Suojakäsineet

Ei infektio-oireita

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei infektio-oireita.
Vaikeasti immuunivajainen potilas. Henkilökunta
työskentelee alle 2m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Määrätty karanteenipäätöksellä karanteeniin.
Oireeton.
Henkilökunta työskentelee alle 2m etäisyydellä.

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily.
Henkilökunta tapaa lyhytaikaisesti yli 2m päässä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Hengitystieinfektio, myös korona tai korona-epäily.
Henkilökunta työskentelee alle 2 m päässä.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tai pelkkä pitkä visiiri

Tai pelkkä pitkä visiiri

Tai pelkkä pitkä visiiri

Suojatakki tai hihallinen
esiliina

Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole
saatavilla, käytetä hihatonta esiliinaa.

Jos ei tuoteta eritteitä eikä
roiskeita

Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn potilaan siirto / liikkuminen à kirurginen suu-nenäsuojus myös potilaalle

Henkilökunnan suojainten käyttö vuodeosastoilla (erikoissairaanhoito ja terveyskeskussairaalat)

Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa. Neuvo yskimishygienia, jos potilaalla on hengitystieoireita.
Kirurginen
suunenäsuojus
(tyyppi II)

FFP2/FFP3hengityksensuojain

Silmäsuojain tai
visiiri

Ei infektio-oireita.

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei infektio-oireita. Vaikeasti
immuunivajeinen potilas. Henkilökunta
työskentelee alle 2m etäisyydellä.

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Määrätty karanteenipäätöksellä
karanteeniin (sairaalassa muista syistä).
Oireeton. Henkilökunta työskentelee alle
2m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Hengitystieinfektio. Oireinen.
Henkilökunta työskentelee alle 2m
etäisyydellä.

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Korona tai korona-epäily.
Henkilökunta työskentelee yli 2m
etäisyydellä.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Korona tai korona-epäily.
Henkilökunta työskentelee alle 2m
etäisyydellä.

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Potilas

Suojataan potilasta

Tai pelkkä pitkä
visiiri

Tai pelkkä pitkä
visiiri

Ellei tehdä aerosolia
tuottavia
toimenpiteitä

Ellei tehdä aerosolia
tuottavia
toimenpiteitä

Ellei tehdä aerosolia
tuottavia
toimenpiteitä

Silmäsuojain riittää, jos
kirurginen suunenäsuojain

Jos potilas yskii tai
aivastelee

Silmäsuojain riittää, jos
kirurginen suunenäsuojain

Suojakäsineet

Suojatakki tai hihallinen
esiliina

Jos pitkähihaista suojavaatetta ei
ole saatavilla, käytä hihatonta
esiliinaa.

Kyllä

Jos potilas yskii tai aivastelee

Hengitystietulehdusoireisen tai karanteeniin määrätyn potilaan siirto / liikkuminen à kirurginen suu-nenäsuojus myös potilaalle

Henkilökunnan suojainten käyttö suun terveydenhuollossa
Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa.
Potilas

Ei infektio-oireita

Määrätty karanteenipäätöksellä
karanteeniin.
1. Ei hoideta, jos hoito voidaan
siirtää kunnes 14 vrk karanteeni
päättynyt.
2. Jos akuutti tilanne ja pakko
hoitaa ennen kuin karanteeni
päättynyt.
Hengitystieinfektio.
Korona tai epäily.
1. Ei hoideta, ennen kuin infektio ja
tartuttavuusaika ohitettu.
2. Jos akuutti tilanne ja pakko
hoitaa ennen kuin tartuttavuus
päättynyt

Kirurginen
suunenäsuojus
(tyyppi II)

FFP2/FFP3hengityksensuojain

Silmäsuojain tai
visiiri

Suojakäsineet

Kyllä

Ei

Normaaliin
tapaan

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Suojatakki tai
hihallinen esiliina

Jos pitkähihaista
suojavaatetta ei ole
saatavilla, käytä hihatonta
esiliinaa.

Siivous- ja huoltohenkilöstön suojautuminen sote-toimintayksiköissä (ei koske
terveydenhuollon vuodeosastoja)
Kaikissa tilanteissa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja huolellista käsihygieniaa

Asukas

Kirurginen eli tyyppi
II suu-nenäsuojus

Silmäsuojain
tai visiiri

Suojakäsineet

Suojatakki
tai hihallinen
esiliina

Jos pitkähihaista suojavaatetta ei ole
saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa.

Yksiköt, joiden asukkailla ei ole
erityistä riskiä (esim.
perhetukikeskukset, vok)

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Yksiköt, joiden asukkaat kuuluvat
riskiryhmiin: asukkaan huoneessa tai
työskennellessä alle 2m päässä
asukkaasta

Kyllä*

Ei

Kyllä

Ei

Määrätty karanteenipäätöksellä
karanteeniin. Asukas pysyy
huoneessaan: suojautuminen siellä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Hengitystieinfektio, myös korona tai
korona-epäily. Asukas pysyy
huoneessaan: suojautuminen siellä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Jos ei eritteitä eikä roiskeita

*Tai koko kasvot peittävä visiiri. Jos niitä ei ole, käytä kankaista pestävää tai kertakäyttöistä (tyyppi I) maskia.

Henkilökunnan suojainten käyttö muissa julkisissa palveluissa (mm. koulut,
varhaiskasvatus, perhetukikeskukset, vastaanottokeskukset)
Kädet pestään aina sisään tullessa, wc-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua, lisäksi tarvittaessa. Jos kädet eivät ole näkyvästi likaantuneet,
voi vaihtoehtoisesti käyttää käsihuuhdetta.
Hengitystieinfektio-oireisina sekä lapset että aikuiset jäävät kotiin. Karanteenissa tai karanteenin kaltaisissa oloissa jäädään kotiin.

Suu-nenäsuojus

Silmäsuojain
tai visiiri

Suojakäsineet

Suojatakki
tai hihallinen esiliina

Kirurginen eli
tyypin II
suu-nenäsuojus

Koko kasvot
peittävä visiiri
tai kankainen tai
kertakäyttöinen
(tyyppi I) maski

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Koulut

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Muiden kuin riskiryhmien
majoittuminen (kuten
perhetukikeskukset,
vastaanottokeskukset, leirikeskukset)

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Varhaiskasvatus

Muut toiminnat (esim. kirjastot,
museot, liikuntapaikat
bussinkuljettajat)

Voi käyttää avustettaessa
wc-käynneillä tai nenän
niistämisessä

Jos yksikössä on karanteeniin määrättyjä tai infektio-oireisia, toimitaan erillisten ohjeiden mukaan

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

