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Infektioyksikkö

Eristyssiivoustaulukko
Tätä ohjetta noudatetaan välisiivouksessa, päivittäisessä siivouksessa ja loppusiivouksessa.
Nocospray vetyperoksidikuivasumutin laitetta käytetään loppusiivouksen jälkeen erikseen mainituissa tapauksissa vuodeosastoilla.
Laitetta voidaan hyödyntää myös erilaisissa ongelmatilanteissa tai epidemiatilanteissa muissa yksiköissä.
Pääsääntöisesti siivouksessa käytetään mikrokuituista siivouspyyhettä. Kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä käytetään eritetahrapoistossa
ja kloorin kanssa. Siivousvälineet ovat huonekohtaiset ja ne puhdistetaan ja desinfioidaan käytön jälkeen.
Eristys

1
1

Kosketusvarotoimet

1a kosketusvarotoimet:
MRSA, VRE, moniresistentti (MDR)
Pseudomonas aeruginosa ja moniresistentti (MDR) Akinetobakteeri
1b kosketusvarotoimet:
Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio
Pikkulapsella hengitystieinfektiot,
enterovirusinfektiot ja RSV-infektio
Polio
Parvorokko
(immuunipuutteisilla)
Suolistoinfektio: salmonella, shigelloosi, yersinia, hepatiitti A, EHEC

Suojaimet

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio

Pyykki ja jätteet

Huom!

Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.

Eritetahradesinfektio:
Klorilli 1000 ppm tai Erisan
Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan
tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.

Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!

Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan
sen sijaan käyttää hihatonta
esiliinaa. Tällöin käsivarret
on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.

Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara
eriteroiskeista.
Ellei kirurgista suu-nenäsuojainta ole saatavilla, voit sen
sijaan käyttää koko kasvot
peittävää pitkää visiiriä.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.
Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.
Kostea menetelmä.

Pussit voi pudottaa kuiluun.

1a: Huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen, jos potilaalla on ollut
 MRSA,
 VRE,
 moniresistentti Pseudomonas aeruginosa
 moniresistentti Akinetobakteeri
1b: Muissa tapauksissa huoneen voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.
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Kosketusvarotoimet

ESBL-Klebsiella

Suojaimet

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio

Pyykki ja jätteet

Huom!

Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.

Eritetahradesinfektio:
Klorilli 1000 ppm tai Erisan
Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan
tavallisiin pusseihin. Pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.

Loppusiivouksessa WC-istuimen
huuhtelureunan alapuolelle valutetaan reunoja myöten 4 dl laimentamatonta klooria. Kloorin
annetaan vaikuttaa 60 minuuttia,
jonka jälkeen pestään harjalla ja
huuhdellaan. Käytä lisäksi silmäsuojaimia.

Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia
riisuttaessa.

Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kirurginen suu-nenäsuojus, kun
on vaara eriteroiskeista.
Ellei kirurgista suu-nenäsuojainta ole
saatavilla, voit sen sijaan käyttää koko
kasvot peittävää pitkää visiiriä.
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Kosketusvarotoimet

Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit (CPE)

Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.
Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kirurginen suu-nenäsuojus aina
potilashuoneessa.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.

Pussit voi pudottaa kuiluun.

Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.

Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!

Kostea menetelmä.

Loppusiivouksen jälkeen tyhjä
huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).

Eritetahradesinfektio:
Klorilli 1000 ppm tai Erisan
Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan
ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.

Pyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka
laitetaan keltaiseen pussiin.

Eristyksen aikana lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.
Loppusiivous lattia pyyhitään
Klorilli 1000 ppm tai Erisan
Oxy+ 2 %.
Kostea menetelmä.

Pyykki käsitellään tartuntavaarallisena.
Pyykki- ja jätepusseja ei
saa pudottaa kuiluun. Tee
sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta noutamista varten.

Loppusiivouksessa WC-istuimen
huuhtelureunan alapuolelle valutetaan reunoja myöten 4 dl laimentamatonta klooria. Kloorin
annetaan vaikuttaa 60 minuuttia,
jonka jälkeen pestään harjalla ja
huuhdellaan. Käytä lisäksi silmäsuojaimia.
Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!
Loppusiivouksen jälkeen tyhjä
huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray)
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Suojaimet
Kosketusvarotoimet

4a Kosketusvarotoimet
Täit, syyhy, kihomadot
4b Kosketusvarotoimet
Lutikat

Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.
Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kirurginen suu-nenäsuojus, kun
on vaara eriteroiskeista.
Ellei kirurgista suu-nenäsuojainta ole
saatavilla, voit sen sijaan käyttää koko
kasvot peittävää pitkää visiiriä.

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio
4a: Siivotaan normaalisti. Mikrokuitupyyhkeet pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka
laitetaan keltaiseen pyykkipussiin. Pyykkipussin päälle kirjoitetaan täi, syyhy tai kihomadot.
4b: Käytetään kertakäyttöisiä
siivouspyyhkeitä. Muuten siivotaan normaalisti.

Pyykki ja jätteet

Huom!

Pyykki ja jätteet pakataan ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai
salissa.

Tilan voi ottaa käyttöön
heti siivouksen jälkeen.

Pyykki pakataan liukenevaan
pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin. Pyykkipussin päälle kirjoitetaan täi, syyhy tai
lutikka.
Jätteet pakataan muovipussiin,
joka suljetaan ja laitetaan punaiseen muovisäkkiin.
Pyykki- ja jätepusseja ei saa pudottaa kuiluun. Tee sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta
noutamista varten.
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Kosketusvarotoimet

Äkillisesti alkaneet ripulioksennustaudit, esim Noroviruksen tai Clostridium
difficilen aiheuttama ripuli

6

Pisaravarotoimet

Influenssa
Heaemophilus influenzan
aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti
Kurkkumätä

Suojaimet

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio

Pyykki ja jätteet

Huom!

Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.

Eritetahradesinfektio: Klorilli
1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %
ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai
salissa.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.

Pyykki pakataan liukenevaan
pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin.

Loppusiivouksen jälkeen
tyhjä huone vetyperoksidikuivasumutetaan
(Nocospray).

Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.

Pyykki- ja jätepusseja ei saa pudottaa kuiluun. Tee sähköinen tilaus kuljetusyksikölle osastolta
noutamista varten.

Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kirurginen suu-nenäsuojus aina
potilashuoneessa.
Kädet pestään huoneesta poistuttaessa ja eritetahradesinfektion jälkeen. Käsien pesun jälkeen kädet desinfioidaan.
Kirurginen suu-nenäsuojus aina
kun ollaan alle kahden metrin
päässä potilaasta.
Jos potilas yskii, aivastelee tai
on limainen, käytetään lisäksi
seuraavia suojaimia, kun ollaan
alle kahden metrin päässä potilaasta:

Hinkuyskä

Visiiri tai suojalasit (monikäyttöiset, puhdista käytön jälkeen)

Meningokokin aiheuttama
sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon
alusta)

Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen esiliina

Vihurirokko
Sikotauti

Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia
riisuttaessa.

Suojakäsineet

Kostea menetelmä.
Eritetahradesinfektio: Klorilli
1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %
ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan tavalliseen pussiin. Pussit suljetaan
eristyshuoneessa tai salissa.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai Klorilli 1000 ppm.

Pussit voi pudottaa kuiluun.

Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.
Kostea menetelmä.

Huoneen voi ottaa käyttöön Nocospray -käsittelyn jälkeen.

Tilan voi ottaa käyttöön
heti siivouksen jälkeen.
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Ilmaeristys ja
kosketusvarotoimet

Vesirokko
Yleistynyt vyöruusu
Tuhkarokko

Suojaimet

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio

Pyykki ja jätteet

Huom!

FFP3-hengityksensuojain.

Eritetahradesinfektio: Klorilli
1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %
ja kertakäyttöpyyhe.

Pyykki ja jätteet pakataan
tavallisiin pusseihin ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.

Hengityksensuojain riisutaan
vasta huoneen ulkopuolella.

Kertakäyttöiset suojakäsineet.
Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina.
Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia
riisuttaessa.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % Klorilli
1000 ppm.

Pussit voi pudottaa kuiluun.

Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.

Ilmaeristys

FFP3 -hengityksensuojain.
Kertakäyttöiset suojakäsineet.

Värjäyspositiivinen
keuhkotuberkuloosi tai
kurkunpäätuberkuloosi
Moniresistentti (MDR ja
XDR) keuhkotuberkuloosi tai kurkunpäätuberkuloosi

Eritetahradesinfektio: Klorilli
1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %
ja kertakäyttöpyyhe.
Kosketus- ja tasopinnat sekä
lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.
Kostea menetelmä.

Loppusiivouksen jälkeen tyhjä
huone vetyperoksidikuivasumutetaan (Nocospray).
Huoneen voi siivota heti potilaan
kotiutumisen jälkeen. Seuraavan
potilaan voi ottaa huoneeseen
kun edellisen kotiutumisesta on
kulunut 2 tuntia.

Kostea menetelmä.
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Huom! Toistaiseksi ei vetyperoksidikuivasumuteta!

Pyykki ja jätteet pakataan
tavallisiin pusseihin ja pussit suljetaan eristyshuoneessa tai salissa.
Pussit voi pudottaa kuiluun.

Hengityksensuojain riisutaan
vasta huoneen ulkopuolella.
Huoneen voi siivota heti potilaan
kotiutumisen jälkeen. Seuraavan
potilaan voi ottaa huoneeseen
kun edellisen kotiutumisesta on
kulunut 2 tuntia.
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Koronavirus COVID 19
Pisara- ja
kosketusvarotoimet

Suojaimet

Pintojen puhdistaminen ja
desinfektio

Pyykki ja jätteet

Huom!

KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJAIN

Eritetahradesinfektio: Klorilli
1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %
ja kertakäyttöpyyhe.

Potilaspyykki pakataan
liukenevaan pyykkipussiin,
joka laitetaan keltaiseen
pussiin. Pyykkiä ei saa pudottaa kuiluun.

Siivouksessa käytetään mikrokuitupyyhkeitä.

VISIIRI TAI SUOJALASIT (monikäyttöiset, puhdista käytön jälkeen)
SUOJATAKKI TAI HIHALLINEN ESILIINA
Ellei pitkähihaista suojavaatetta
ole saatavilla, voidaan sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa.
Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.
SUOJAKÄSINEET

Valvonta- ja tehohoidon potilashuoneita siivotessa käytetään
FFP2/3 -hengityksensuojainta
(mahdollinen aerosolin muodostuminen hoitotoimissa). Tyhjän
valvonta- ja tehohoidon potilashuoneen voi siivota ilman hengityksensuojainta yhden tunnin
varoajan jälkeen.

Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään Erisan Oxy+ 2 % tai klorilli 1000 ppm.
Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella.

Kostea menetelmä.

Siivousmikrokuidut Tays
erillinen ohje
Jätteet pakataan tavallisiin
pusseihin. Pussit suljetaan
eristyshuoneessa tai salissa. Pussit voi pudottaa
kuiluun.

Potilashuoneet siivotaan kerran
päivässä.
Osaston muut tilat siivotaan tavanomaiseen tapaan.
Jos potilaalle on tehty aerosolia
tuottavia toimenpiteitä tavallisella vuodeosastolla tai poliklinikalla, pidetään tunnin varoaika
ennen siivouksen aloittamista.
Tyhjän potilashuoneen siivouksessa pään suojaimia ei tarvita,
suojatakki (tai vast.) ja käsineet
riittävät.

Vetyperoksidikuivasumutusta
(Nocospray) ei tehdä.
Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen.

