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Coxan toimintaohje 
koronavirus COVID-19 -tapauksen  

sairaalahoitoa varten 
YLEISVAARALLINEN TARTUNTATAUTI 

 

 

SIIVOUSOHJE koronavirus COVID-19-tapauksen sairaalahoitoa varten 
 

ayl Saara Ketola/ 
palveluesimies Bettina Hell-Hanhilahti 

 
 
 
Pisara- ja kosketusvarotoimet. 
 
Käynnit potilastiloissa minimoidaan.  
 
Ruokailuissa tehdään yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa suojainten käytön vähentämiseksi.  
 
 
Siivous 
 

 Sairaanhoitaja kirjaa potilaan eristystarpeen eristyssiivoustaulukkoon (on potilaskeittiössä)  

 Puhdista potilashuoneen kosketuspinnat kaksi kertaa päivässä käytössä olevalla 
desinfektioaineella (Erisan Oxy+ 2%) 

 Siivoa rauhallisin liikkein eristyssiivousohjeen mukaan suojautuen kuten muukin henkilökunta  

 Siivousvälineet ovat huonekohtaisia ja siivouspyyhkeet kertakäyttöisiä  

 Tee päivittäinen siivous käytössä olevalla desinfektioaineella  

 Poista heti roiskeet, tahrat ja eritteet käytössä olevalla eritetahradesinfektioaineella  

 Desinfioi monikäyttöiset siivousvälineet aina käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfektiokoneessa 
tai pyyhkimällä käytössä olevalla liuoksella  

 
Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2% ja kertakäyttöpyyhe. 
     Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään sekä lattia pyyhitään Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2%.  
 
Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella. 
 
Kostea menetelmä. 
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Potilashuoneen loppusiivossa nocotusta ei ole tarpeen tehdä. 
 
Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen. 
 
 
Potilas- ja vuodevaatteet 
 

 Älä pöllytä! 
 

 Kaksoispakkaa pyykki liukenevaan pyykkipussiin, sulje se potilashuoneessa ja laita keltaiseen 
pyykkipussiin potilashuoneessa tai sulkutilassa. Älä pudota pusseja pyykkikuilusta. 
 

 Liukenevia pyykkipusseja löytyy osaston 2 huuhteluhuoneesta. 
 

Jätteet 
 

 Jätteet pakataan tavallisiin pusseihin.  
 

 Vuodeosastolla pussit suljetaan eristyshuoneessa. Pussit voi pudottaa kuiluun. 
 

 Leikkaussalissa pusseja ei suljeta vaan pussin suu vain kieräytetään kiinni. Tämän jälkeen pussi 
pudotetaan jätekuiluun. 

 
 
Leikkaussalikengät 

 

 Leikkaussalitiimi jättää käyttämänsä kengät (siniset, muoviset) leikkaussaliin. 
 

 Ulkopuolella on leikkaussalitiimille valmiiksi tuotuna vaihtokengät (myös siniset, muoviset). 
Niillä mennään pukukopille (suihkuun ja vaatteiden vaihtoon). Nämä kengät salin 
henkilökunta tuo itse salin ulkopuolelle odottamaan huoltoa. 
 

 Anestesiahoitajat, jotka saattavat potilaan osastohuoneeseen, jättävät omat kenkänsä sinne. 
Potilashuoneeseen jätetyt kengät pitää sairaalahuoltajan pussittaa ja toimittaa pesuun. 
 

 Kenkähuolto suoritetaan kuten muissakin infektioleikkauksissa. 
 

 Kenkien pesun jälkeen dekoon tehdään tyhjänä laitteen desinfioiva pesu 
instrumenttiohjelmalla. 
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Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet) 
  
Eritetahran poisto tavanomaiseen tapaan.  
Covid-potilaan hengitystie-eritepusseja ei tule tyhjentää huuhteludesinfektiolaitteeseen.  
Yksiköt joissa on Serres Nemo imupussijärjestelmä: tyhjennyksen jälkeen tyhjä pussi nostetaan 
suojakäsinein roskapussiin ja pussi suljetaan, tavanomainen hävitys.  
Hengitystie-eritettä sisältävät pussit/pakit käsitellään BIOLOGISENA EI-TUNNISTETTAVANA jätteenä.  

 pakkaus punaiseen muovipussiin käärittynä imevään materiaaliin, esim. vuodesuoja 
(”kroonikko”)  

 pussi suljetaan huolellisesti.  

 suljetut pussit pakataan punaiseen muovisäkkiin  

 nouto osastolta  
 

Jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa 

 Jos kaasupullo on kiinni kaasupullotelineessä, irrota pullo telineestä. 

 Pyyhi kaasupullo ja kaasupulloteline huolellisesti tarkoitukseen sopivalla desinfiointiaineella.  

 Pakkaa kaasupullo kahteen erilliseen läpinäkyvään energiajätepussiin ja sulje pussin suu 
huolellisesti.  

 HUOM: Älä pakkaa kaasupullotelinettä kaasupullon kanssa samaan pussiin, vaan 
jätä teline osastolle seuraavaa pulloa varten. 

 Tilapalvelut noutaa tyhjän pullon osastolta. 

 

Suojaimet 
 
Hoidossa noudatetaan kosketus- ja pisaravarotoimia. Huomioi huolellinen käsihygienia! 

 

SUOJAVAATETUS 

 Suojavaatetuksen alla käytetään kertakäyttöistä tai tavallista työasua 

 Kengänsuojia ei tarvita 

 Kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP3-hengityksensuojain 
o FFP3-hengityksensuojainta käytetään aerosolia tuottavissa toimenpiteissä eli silloin jos 

on tartunnan mahdollisuus myös ilmateitse. Sama hengityksensuojain kuin hoitajalla. 

 Visiiri tai suojalasit (monikäyttöiset, puhdistetaan käytön jälkeen Wetwipe Triamin -
desinfektioliinalla) 
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 Tavallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina  
o suojatakki: ei roiskevaaraa 
o hihallinen suojaesiliina: on roiskevaara 

 Pitkävartiset nitriilisuojakäsineet 
 

 Suojapäähine (leikkaussalipäähine, kypärämalli tai hiussuojain) 
 

 

 

Eristyshuoneeseen mennään aina pukeutuneina tarvittaviin suojaimiin sulkutilassa. Suojaimet 
puetaan sulkutilassa ja riisutaan huolellisesti potilashuoneessa, ohjeen mukaan. Kädet desinfioidaan 
ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. Huoneessa ollessa suojakäsineitä 
vaihdetaan ja kädet desinfioidaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Kädet pestään vedellä ja 
saippualla, mikäli niissä on näkyvää likaa. 

Tyhjää potilashuonetta siivotessa suu-nenäsuojaa ei tarvitse käyttää.  
 
Huomioi: FFP3-hengityksensuojain riisutaan aina potilashuoneen ulkopuolella.  
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SUOJAIMIEN PUKEMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESEEN MENNESSÄ SULKUTILASSA 

 Desinfioi kädet käsihuuhteella 
 Pue kirurginen suu-nenäsuojain 
 Pue suojapäähine 
 Pue visiiri tai suojalasit (omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta) 
 Pue suojatakki 
 Desinfioi kädet 
 Pue pitkävartiset nitriilikäsineet 

 
  

SUOJAIMIEN RIISUMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESSA / suojatakki 
 Avaa suojatakin vyönauha 
 Riisu suojakäsineet 
 Desinfioi kädet 
 Avaa suojatakin niskanauha 
 Riisu suojatakki 
 Desinfioi kädet 
 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 
 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 

SUOJAIMIEN RIISUMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESSA/ hihallinen suojaesiliina 

 Avaa hihallisen suojaesiliinan vyönauha 
 Riisu esiliina suojakäsineiden kanssa yhtä aikaa 
 Kääri essu ja hanskat paketiksi ja laita jätteisiin 
 Desinfioi kädet 
 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 
 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 
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Materiaaliriittävyyden takia pshp:n hygieniahoitajan ohjeistuksesta  
visiirejä käsitellään monikäyttöisinä. 

 
PUHDISTUSOHJE 

 
o Riisu visiiri/suojalasit 
o Desinfioi kädet 
o Pue puhtaat suojakäsineet 
o Desinfioi visiiri Wetwipe Triamin desinfektioliinalla 
o Laske visiiri puhtaalle tasolle 
o Riisu suojakäsineet 

o Desinfioi kädet 
 

 

 Huoneessa käyvien henkilöiden LISTA sulkutilassa (merkitse käyntipäivä, nimi, klo) 
 

 

 
 


