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PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET 
KORONAPOSITIIVISTEN (myös epäiltyjen) 
POTILAIDEN/ASUKKAIDEN HOITOON,  
pitkäaikaishoitolaitoksissa ja kotihoidossa 

 
Potilaan/asukkaan 
huone/koti 

Oma huone, WC ja suihku.  

Käsien desinfektio  AINA! Hierotaan käsihuuhdetta huoneeseen/kotiin mentäessä ja 
sieltä poistuttaessa, ennen käsineiden pukemista/hoitokontaktia ja 
käsineiden riisumisen/hoitokontaktin jälkeen sekä tarvittaessa eri 
hoitotoimien  välillä. 

 Suojainten riittävyyden takaamiseksi, jos hoitolaitoksessa on useampia 
koronapositiivisia hoidettavia, suojaimien käyttöä voidaan pidentää 
allaolevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Kertakäyttöiset suojakäsineet AINA. Suojakäsineet ovat aina asukaskohtaiset. Käsien desinfektio tulee 
tehdä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. 

Suu-nenäsuojus AINA. Suu-nenäsuojus voidaan jättää vaihtamatta, mikäli 
asukaskontaktissa ei tule roiskeita, eikä sitä ole kontaminoitu muutoin 
(esim. koskettamalla). 

Nestettä läpäisemätön 
suojatakki  

AINA. Suojatakki tulee vaihtaa mikäli hoitotilanteessa on ollut 
lähikontakti hoidettavaan, tai siihen on tullut roiskeita. 

Suojalasit/kokokasvovisiiri AINA. Suojalasit voidaan jättää vaihtamatta, mikäli asukaskontaktissa ei 
tule roiskeita, eikä sitä ole kontaminoitu muutoin (esim. koskettamalla). 

Hiussuojus AINA. Hiussuojus voidaan jättää vaihtamatta, mikäli asukaskontaktissa ei 
tule roiskeita, eikä sitä ole kontaminoitu muutoin (esim. koskettamalla). 

Suojainten pukeminen ja 
riisuminen 

Suojaimet puetaan potilas/asukashuoneen/kodin 
ulkopuolella/sulussa/eteisessä. 
Suojaimet puetaan desinfioiduin käsin ja kädet desinfioidaan 
suojainten riisumisen jälkeen.  
Pukemisjärjestys: 1. käsien desinfiointi, 2. kasvojen/pään alueen 
suojat, 3. käsien desinfiointi, 4. suojatakki ja suojakäsineet  
Riisumisjärjestys: 1. käsineet ja 2. suojatakki potilas/asukashuoneessa 
3. käsien desinfektio, 4. kasvojen/pään alueen suojat 
potilas/asukashuoneen ulkopuolella/eteisessä 5. käsien desinfektio. 

 Sama suu-nenäsuojus ja muut pään suojaimet voivat olla 2-3 tuntia, 
tarvittaessa vaihto tiheämmin. Vaihdot hyvä toteuttaa esim. tauolla 
(ruoka-, juoma-, kahvi-, wc-tauko). Pään alueen suojaimia ei saa 
kosketella, jos näin käy, ne tulee vaihtaa. Suu-nenäsuojusta ei saa laittaa 
leuan alle, otsalle, taskuun, vaan kasvoilta poistettu suojus laitetaan 
suoraan jätteisiin ja desinfioidaan kädet. 

Tiedottaminen Tieto varotoimista merkitään hoitokertomukseen ja huolehditaan tieto 
kaikille potilasta/asiakasta/asukasta hoitaville tahoille. Tämä ohje 
huoneen sulkutilaan (jos sellainen on)/eteiseen/muuhun näkyvään 
paikkaan huoneessa/asunnossa  

Muut ammattiryhmät Käsien desinfiointi ja suojainten käyttö kuten yllä.  
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Potilaan/asiakkaan/asukkaan 
kuljettaminen 

Hoidettava käyttää suu-nenäsuojusta. Poistuminen huoneesta/kotoa 
vain tutkimuksia ja hoitoja varten lääkärin luvalla. Kuljettajalla 
suojainten käyttö kuten yllä. 

Tutkimus- ja hoitovälineet Varataan huoneeseen/kotiin. Mahdollisuuksien mukaan 
kertakäyttöisiä. Monikäyttöisten puhdistus lämpödesinfektiokoneessa 
tai mekaaninen pesu ja desinfektio, jos konepesu ei mahdollinen. 
Tarvittaessa hävitetään.  

Apuvälineet Henkilökohtaiset hoidon ajan, jonka jälkeen pesu ja desinfektio 
(kone/mekaaninen). 

Laboratorionäytteet Tilaukseen merkintä eristyksestä. Näytteenottaja desinfioi kädet ja 
käyttää suojaimia kuten yllä.  

Ruokailu Omassa huoneessa/kotona. Astioiden normaali konepesu. Ruokajätteet 
ja servetit laitetaan poltettaviin jätteisiin omassa huoneessa/kotona. 
Jätteiden jatkohävitys normaalisti. 

Vuodevaatteet Normaali käytäntö ja pesu.  
Likapyykki Hoitolaitoksessa pakataan sulavaan pyykkipussiin 

potilas/asukashuoneessa. Pussi laitetaan muovisäkkiin ja sen jälkeen 
kankaiseen pyykkisäkkiin. Pyykkiä ei merkitä. Kotihoidossa pyykki 
pestään kuten normaalisti.  

Eritteet  Normaalisti viemäriin. Eritetahrat poistetaan heti 1000 ppm 
klooriliuoksella.   

Jätteet Kaikki jätteet pakataan huoneessa/kotona, myös omat suojaimet, paitsi 
kasvojen/pään alueen suojat riisutaan huoneen/kodin 
ulkopuolella/eteisessä. 

Viihdytysvälineet Pesupyyhintä/desinfektiopyyhintä/pyykkiin(pehmot)/”tiskaus”/hävitys 
(lehdet). 

Siivous 
 
 
 

Hoitolaitoksessa potilas/asukashuoneista viimeisenä. Laitoshuoltaja 
desinfioi kädet ja käyttää suojaimia kuten yllä. 
Kertakäyttöiset/huonekohtaiset siivousvälineet sekä tavanomaiset 
siivousmenetelmät. Huoneen kosketuspinnat ja saniteettitilat 
siivotaan kerran päivässä 1000 ppm klooriliuoksella. 
Hoidon/eristyksen päätyttyä loppusiivouksessa myös patjan 
hygieniasuoja pyyhitään 1000ppm klooriliuoksella (tai laitetaan 
pesulaan).  
Kotihoidon työntekijällä on hoitolaukussa mukana 1000 ppm 
klooriliuosta, jolla hän voi pyyhkiä eri tasoja (hoitotaso, työtaso jne.) 
tarvittaessa ja poistaa eritetahrat. 

Potilaan/asukkaan ohjaus Kerrotaan eristyksestä/varotoimista/karanteenista. Opetetaan käsien 
pesu ja desinfektio sekä oikea yskimishygienia, sekä tarvittaessa 
suu-nenäsuojuksen käyttö. 

Potilaan/asukkaan 
liikkuminen 

Ei oman huoneen/kodin ulkopuolella.  

Vierailijat Ei vierailijoita/vain potilasta hoitavan lääkärin luvalla (saattohoito 
tmv.). Opetetaan käsien pesu ja desinfektio sekä  suojainten oikea 
käyttö.  

Vainajan laitto Käytetään samoja suojaimia kuin potilasta hoidettaessa. Vainajalle 
laitetaan tunnistuslappu/-ranneke ja lisäksi nimi laitetaan myös 
ruumispussin päälle (esim. kiinni vetoketjuun). Pussin päälle liimataan 
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tartuntavaara -tarra (keltainen kolmio mustalla pohjalla). Pussi 
pyyhitään päältä 1000ppm klooriliuoksella. Jos ei tiedetä, tuleeko 
vainajalle avausta, kanyylit, katetrit yms. jätetään paikoilleen. Kuljettajat 
käyttävät suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä ja suojatakkia. 
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