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SUOJAINTEN KÄYTTÖ KOTIHOIDOSSA KORONA COVID-19 PANDEMIAN AIKANA

Pirkanmaalla toimitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. Ohjeet tehty STM:n ja THL:n
linjausten mukaisesti. Hengitystievirukset tarttuvat kosketuksen kautta (käsihygienia) ja hengitysteistä
yskimällä ja aivastamalla tulevien pisaroiden välityksellä noin 1 - 2 metrin päähän. Aerosolia aiheuttavissa
toimenpiteissä esim. liman imeminen hengitysteistä, elvytys tai intubaatio, voi tapahtua tartunta myös
ilmasta, jolloin käytetään FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta. Kotihoidossa on näitä toimenpiteitä harvoin.

Kaikilla asiakaskäynneillä noudata tavanomaisia varotoimia ja opeta asiakkaille hyvä yskimis- ja
käsihygienia. Ohjeet eri kielillä löytyy netistä: https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn.

Tavanomaisten varotoimien lisäksi
Asiakkailla, joilla ei ole hengitystieoireita, mutta ovat yli 70-vuotias tai kuuluu riskiryhmään

· Lähihoidossa käytä asiakkaiden suojaksi kirurgista suu-nenäsuojusta (tyyppi II). Ellei niitä ole saatavilla,
käytä kertakäyttöistä kevytmaskia tai työnantajan tarjoamaa kankaista kasvosuojusta, jonka laitat
pyykkiin asiakaskäynnin jälkeen tai monikäyttöistä, koko kasvot peittävää visiiriä, jonka desinfioit
riisumisen jälkeen esim. Apowipe-desinfektiopyyhkeellä.

Vaikeasti immuunivajeinen syöpä- tai elinsiirtoasiakas
· Lähihoidossa kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuojus (ei muita kasvomaskeja)

Oireeton karanteenipäätöksellä karanteeniin määrätty asiakas
· Lähihoidossa kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuojus (ei muita kasvomaskeja)
· Lähihoidossa suojalasit, silmäsuojain tai visiiri
· Lähihoidossa suojakäsineet ja suojatakki, mikäli asiakkaan hoito näitä vaatii

Hengitystieoireinen asiakas (myös todettu tai epäily COVID-19 infektio)
Kosketus- ja pisaravarotoimien mukaisesti alle kahden metrin lähietäisyydellä työskennellessä tai kun
kosketat kontaminoituneita pintoja

· Kertakäyttöisten suojakäsineet
· Kertakäyttöinen pitkähihainen suojaesiliinaa/suojatakki. Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole

saatavilla, käytä hihatonta esiliinaa ja desinfioi käsivarret käsihuuhteella työasun hihaan asti suojaimia
riisuessasi.

· Kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojus (tyyppi II). Ei muita kasvomaskeja.
· Monikäyttöiset suojalasit/visiiri. Desinfioi suojalasit/visiiri riisumisen jälkeen desinfektioaineella (esim.

Apowipe-desinfektiopyyhe, WetWipe Triamin, Oxivir Plus 3,5%, Erisan Oxy+ 2%, Easydes käyttöliuosta
ja kertakäyttöistä siivouspyyhettä) ja säilytä puhtaasti esim. puhtaassa muovipussissa
kotikäyntilaukussasi.

· Kertakäyttöinen suojapäähine tai hiussuoja, mikäli on huomattava eriteroiskeiden vaara.

Asiakkaalla muu kosketus- tai pisaravarotoimia edellyttävä mikrobi esim. MRSA, Clostridium difficile
Noudata lisäksi mikrobista annettuja hygieniaohjeita.

Kotihoidon video suojainten pukeminen ja riisuminen:
https://www.youtube.com/watch?v=E9Z13T9qwko


