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Koronavirus COVID-19-sivusto
Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays
Koronavirusepidemian edetessä ohjeiden
tarve kasvaa. Uudella sivustolla pyrimme antamaan tietoa terveydenhuollon ammattilaisille toimintatavoista. Sivusto aukeaa intrasta

bannerista Koronavirus COVID-2019-tietoa
henkilöstölle ja Tays.fi-sivuston etusivulta kohdasta Koronavirus COVID-19-ohjeet ammattilaisille.

Ohjeita suojaimista ja käsihuuhteista COVID-19 -pandemian aikana
Tays Infektioyksikkö
Suojaimien saatavuus
Tuomi Logistiikalla on saatavilla lähes kaikkia
suojaimia. Suojaimet tilataan Tuomi Logistiikan asiakaspalvelusta sähköpostilla asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi. FFP2- ja FFP3hengityksensuojaimia voivat tilata ainoastaan
infektioyksikön kriittisiksi luokittelemat osastot.
Kaikkien suojaimien käyttöön täytyy kiinnittää
huomiota. Suojaimia tulee käyttää ohjeiden
mukaan, välttäen ali- ja ylisuojautumista. Henkilökunta ei saa viedä työpaikaltaan käsihuuhteita ja suojaimia kotiinsa omaan käyttöön.
Suojaimien oikealla käytöllä turvaamme niiden
riittävyyden.
Käsihuuhteet
Käsihuuhdetta on saatavilla, mutta tilattavissa
olevat pakkauskoot saattavat vaihdella. Käsihuuhteiden valmistajilla on vaikeuksia saada
500 ml:n pullojen pumppuja ja 1 litran dispensiopakkausten korkkeja. Tästä syystä on todennäköistä, että käsihuuhteita on jatkossa tilattavissa isommissa pakkauksissa.
Isompien pakkausten käyttöä varten kaikki
500 ml tyhjentyneet käsihuuhdepullot täytyy

säästää. Isoista pakkauksista täytetään tyhjentyneet pullot. Pulloja ei pestä ennen uudelleen käyttöä vaan ne säilytetään suljettuna.
Visiirit ja suojalasit
Visiirejä ja silmäsuojaimia on rajallisesti. Niitä
käytetään uudelleen, ne desinfioidaan kasvoilta poistamisen jälkeen. Suojainta käytetään niin kauan, kun se on käyttökuntoinen.
Käytä desinfiointiin valikoimissa olevia desinfektioaineita:
·
·
·

Cleanisept Wipes desinfektiopyyhe
WetWipe Triamin desinfektiopyyhe
Easydes käyttöliuos ja kertakäyttöinen siivouspyyhe
· Erisan Oxy+ 2 % käyttöliuos ja kertakäyttöinen siivouspyyhe
· Oxivir Plus 3.5 % käyttöliuos ja kertakäyttöinen siivouspyyhe
Toimi näin:
·
·

Pue puhtaat suojakäsineet
Pyyhi suojain desinfektioaineella ja anna
kuivua. Jos suojaimen pinta sumenee desinfektioainepyyhinnästä, pyyhi tai huuhtele
se vielä vedellä ja kuivaa.
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Koronaviruspotilaan (COVID -19) hoidossa
ja näytteenotossa käytettävät suojaimet
Käytä suojainten alla työasua.
·
·
·

·
·

Kirurginen suu-nenäsuojain
Visiiri tai suojalasit (monikäyttöiset, puhdistetaan käytön jälkeen)
Työtehtävän mukaan tavallinen suojatakki
tai hihallinen suojaesiliina, esim:
o suojatakki: lääkäri käyttää kierrolla tai
muu henkilökunta hoitotoimenpiteissä,
jossa ei ole roiskevaaraa
o hihallinen suojaesiliina: COVID-näytteenotto tai hoitotoimenpiteet, joissa
on roiskevaara
Nitriilisuojakäsineet
Suojapäähine silloin, kun on roiskevaara

Aerosolia tuottavissa toimenpiteissä (liman
imu hengitysteistä, bronkoskopia, elvytys, intubaatio, nebulisaattorihoito, suurivirtauksinen
nenäkanyylihoito (Airvo tai Optiflow) sekä muu
non-invasiivinen ventilaatiohoito) käytetään
FFP2 - tai FFP3-hengityksensuojainta.

Oireettoman, koronavirukselle altistuneen potilaan, asukkaan tai asiakkaan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia.
Suojainten pukeminen ja riisuminen - koronapotilaan hoito (video)
Suojainten pukeminen ja riisuminen hengityssuojaimen kanssa - korona-potilaan hoito (video)
Toiminta kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä
Hengitystieinfektiota sairastavan asukkaan tai
asiakkaan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia ja pisaravarotoimia. Tällöin
työntekijä käyttää lähihoitotilanteissa suu-nenäsuojusta ja silmäsuojainta sekä tarvittaessa
suojatakkia ja suojakäsineitä. Asukkaita ja asiakkaita ohjataan käsien pesussa ja yskimishygieniassa.
Kaikkien asukkaiden ja asiakkaiden hoidossa
ei tarvita suu-nenäsuojusta varmuuden
vuoksi.
Mikäli työntekijä sairastaa hengitystieinfektiota, hän jää pois työstä.
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