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Puutepindade puhtus, inimeste isiklik hügieen ja mõistlik käitumine
on eelduseks, et ettevõtte töötajad, kliendid ning partnerid jääksid terveks    

ja majandus saaks toimida.

Juhendi kasutamise eelduseks on, et seda käsitletakse ühe tervikuna. 
Kui puhastusplaani muudetakse, siis peab vastavalt sellele muutma ka 

töökorraldust ning vastupidi.

8.5.2020

Eeldused



Töökorraldus
• Korralda töö nii, et inimesed saaksid töötada vähemalt üksteisest 2 meetri kaugusel.

• Vajadusel kasuta töökohtade eraldamiseks vaheseinu.

• Enneta ja väldi lähikontakte nii palju kui võimalik.

• Tule töökohale vaid vajadusel – võimalusel jätka kaugtööd.

• Haigena või haiguse tunnustega on keelatud töökohale tulla.

• Töökohale külalisi ei kutsu. Kui see on vältimatu, siis eralda külalisega kohtumise ruum 

üldisest töökohast, asukohaga võimalikult sissepääsu lähedal.
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Tööruumide korraldus
Tegele töökohal eraldamistega:

 Korralda võimalusel meeskondade töö vahetustega, et vähendada samaaegselt ruumis viibijate 
hulka ja lähikontakte kolleegide vahel;

 Võimalusel jaota hoone osadeks, väldi ruumide ristkasutust. Nt. kasuta erinevaid sissepääse, 
korraldades nii, et lao- ja kontoritöötajad omavahel kokku ei puutuks. Korralda töö eraldi 
korrustel. Eraldi tualeti ja erinevate köökide kasutamine;

 Eemalda ruumidest üleliigsed toolid, et ei satuks palju inimesi koos lähestikku istuma (nt köögis 
või koosolekute ruumis).

Tegele reeglite ja juhistega:
 Koosta juhised ühiskasutusega ruumide kasutamiseks: nt. koosolekute ruumid (mitu inimest 

ruumis tohib korraga viibida), köök (kes paneb nõud masinasse ja vajutab nuppu), printimine 
(kes vahetab toonerid ja paneb paberi), tualetid (kes ja millal puhastab puutepinnad);

 Taga reeglite ja juhiste kättesaadavus ja nähtavus. Selleks loo ühine inforuum (nt. MS Teams 
vms) või prindi juhised välja ja paigalda vastavatele kohtadele.
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Hügieen
Käte hügieen 

 Pese käsi alati kui saabud töökohale, samuti peale tualeti, ühisruumide, ühiselt kasutatavate 
masinate kasutamist;

 Pese käsi vedelseebiga ja kuivata paberiga. Ära jaga teistega seebitükki või käterätikut;
 Vaheta välja elektrilised puhurid kätekuivatuspaberite vastu;
 Taga töökoha sissepääsude juures käte desinfitseerimise võimalus (parim puutevaba sensoriga 

dosaator).
Isikukaitsevahendid

 Kui töökohal on tagatud regulaarne puutepindade puhastamine ja võimalik hoida distantsi 2 m, 
puudub vajadus haigustunnusteta töötajal isikukaitsevahendite kasutamiseks;

 Kui puutud vahetult ja lähedalt kokku teiste isikutega, on soovitatav kasutada kaitsemaski ja -kindaid;
 Taga töökohal isikukaitsevahendite saadavus ja kasutuskoolitus (vaata videot Nipinurgast).

Käitu mõistlikult
 Väldi lähikontakte, nt. ära tervita kättpidi ega kallistades;
 Püüa mitte puutuda kätega näo piirkonda;
 Katsu puutepindu vaid vajadusel, mitte harjumusest.
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Puhtus
• Vaata üle tööruumide puhastusplaan terviseriskidest tulenevalt

 Tee puhastusaudit (kas ise või kaasa oma puhastusteenuse pakkuja);
 Koosta uus puhastusplaan, kus rõhk on inimeste käitumisharjumustest tuleneval puutepindade 

puhastamisel.
• Ruumide puhtuse ja turvalisuse tagab ainult tõhus ja teadlik puhastamine

 Nii käte kui pindade desinfitseerimine on lühiajaline hädaabi. Seetõttu peaks lähtuma vajadusest 
ehk teostada seda siis, kui puhastamise võimalus puudub või koroonajuhtumi põhiselt.

• Ruumide regulaarne puhastus peab toimuma igal päeval, mil ruumid on olnud kasutuses ehk 
5-päevase töönädala puhul 5 korda, 7-päevase töönädala puhul 7 korda jne.

• Tiheda ruumide kasutatavuse korral on vajalik teostada puutepindade täiendav puhastus 2-
kuni 4-tunnise intervalliga.
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Puhastuse planeerimine
• Tervisekriis mõjub halvasti majandusele ja ettevõtetele, seega on vajadus vähendada 

kõiki kulusid, s.h kulusid puhastusele.
• Läbimõtlematu puhastuskulude vähendamine lõpeb töötajate kiire haigestumise ja uue 

kriisiga.
• Tervisekriisi ajal saab haigestumist kontrolli all hoida veelgi tõhusama puhastamise ja 

isikliku hügieeniga.
• Mõned ohukohad puhastuse planeerimisel:

 Kui ettevõte on vähendanud oma töötajate arvu, tekib arvamus, et peaks vähendama ka 
puhastuskordi. Tegu on ohtliku valearusaamaga, kuna viiruseohu korral pole vahet, kas 
töökohal on 10 või 20 inimest - puutepindasid katsuvad kõik;

 Kui ettevõte on näiteks 5 päeva nädalas avatud, siis peab ka koristus toimuma 5 päeva 
nädalas. Koristus peab toimuma samadel päevadel, mil ettevõte on avatud ja inimesed 
töötavad. Sagedust vähendades pannakse oma töötajad ohtu.

• Puhastuskulusid saab mõistlikumaks, kui võtta ette kogu puhtusplaan ja koostada see 
vajadusest lähtuvalt. Selliselt saad tulemuspõhise puhastuse.
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Puutepinnad
• Puutepinnad on pinnad, mida inimesed korduvalt ja tihedalt katsuvad. Näiteks:

 Ukselingid, ukseservad, lauapinnad, lülitid, käetoed, käsipuud;
 WC-poti vajutusnupud, kraanid, paberi- ja seebidosaatorid;
 Kohviaparaadid, printerid ja koopiamasin;
 PIN klaviatuurid, iseteeninduse puldid ja puutetundlikud ekraanid.

• Parim võimalus on puutepindade hulka vähendada (vt järgmine teema). 
• Pööra tavapärasest enam tähelepanu puutepindade puhastamisele.
• Vaata üle, kuidas on tagatud ühiskasutuses oleva kontori- ja köögitehnika regulaarne 

puhastamine. 
• Lisaks tavapärasele puhastamisele on vajalik teostada täiendav puutepindade 

puhastus vähemalt iga 2 kuni 4 tunni järel - olenevalt ruumide iseärasusest ja 
kasutusest. 
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Puutepindade vähendamine
• Võimalusel paigalda hügieeniruumidesse sensoritega puutevabad hügieenitarvete 

hoidikud.
• Võimalusel kasuta valgustuse sisse ja välja lülitamiseks liikumisandureid.
• Eelista joogiveeaparaati, millest saab vee kätte ilma nupule vajutamata.
• Eemalda prügikastidelt kaaned.
• Vaata üle, kuidas on korraldatud mustade nõude kokku kogumine ja pesu.
• Märgista kõik ruumis olevad puutepinnad - näiteks väikese värvilise kleebisega (vt 

Nipinurka), et harjutada ruumi kasutajaid ilma vajaduseta pindu mitte katsuma. 
• Märgistatud puutepindasid on kergem üles leida ka puhastusteenindajal või töötajal, 

kes teeb vajadusel nende täiendavat puhastust.
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Müüdid
Kas pindade desotamine asendab puhastamist? 
Ei asenda. Juhul kui koheselt puhastada pole võimalik (näiteks müügilaud kaupluses), siis saab seda desotada, kuid 
selle peab ikka tööpäeva lõpus ka ära puhastama - niiske mikrokiudlapiga tugeva survega pühkides. Pindade 
desotamine toimib vaid juhul, kui puhastamine pole sel hetkel võimalik. Kui on siiski soovi teha täisdesotamine, siis on 
kindlasti vajalik eelnevalt pinnad puhastada. Mitte mingil juhul ei tohi desotada musti pindasid.

Kas pindasid on vajalik pidevalt desotada? 
Kindlasti mitte. Kui ei ole COVID-19 juhtumit, siis tõhus ja teadlik puhastamine eemaldab kogu mustuse ning on parim 
vahend viiruse ennetamiseks.

Kas desoaine pritsimine õhku ja pindadele on tõhus? 
Kindlasti mitte. Parim on igapäevane regulaarne puhastamine. Kui üldse vajad deso, siis kindlasti mitte piserdamise 
meetodil. Sest aerosoolina paiskuvad pritsmed paiskavad õhku mustuse osakesi, rikuvad pindasid (pritsmed, nired) ja 
kahjustavad sissehingamisel ruumis viibijate tervist. See on ka kallis meetod, sest eelnevalt peab pinnad puhastama, 
siis piserdama desoainega ja siis veel puhastama rikutud pinnad, kuhu jäävad nired ja pritsmed.

Kas käte desotamine annab sama tulemuse, mis kätepesu? 
Parim kaitsemeetod on korralik 30-sekundiline kätepesu (vaata Nipinurka). Käte desotamine on hädaabi poes või 
mujal, kus ei ole võimalik korralikult käsi pesta.

8.5.2020



Kaasa töötajaid...
...riskide kaardistamisel ja juhiste koostamisel, sest neil on häid mõtteid.

Määra töökohal vastutajad, kes:
 tagavad juhiste olemasolu ja kättesaadavuse töötajatele ning klientidele;
 lahendavad uusi esilekerkivaid olukordi.

Kaasa töökeskkonnavolinikke, kes: 
 suhtlevad regulaarselt töötajatega ja edastavad töötajate ettepanekud tööandjale; 
 saavad tagasisidet juhiste ja reeglite toimivuse kohta ning hoiavad tööandjat kursis nende 

muutmise vajadustega.
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Tegevusplaan
Kaardista ja hinda riskid
 Kaardista tööprotsessid, mille käigus inimesed võivad kokku puutuda.
 Kaardista, kes kasutavad sinu ruume (nt. töötajad, kliendid, tööotsijad, partnerid).
 Kaardista puutepinnad oma ruumides.
 Kaardista kohad, kus on vaja anda inimestele juhised õigesti toimimiseks  (nt sissepääs, köök, koolitusklass, koosolekuteruum).
 Analüüsi oma olemasolevat puhastusplaani.
Korralda ümber ja tee juhised
 Korralda ümber töö ja tööruumid selliselt, et töötajad saaksid pidada kinni 2 meetri nõudest.
 Vähenda võimalusel puutepindasid ja tähista need.
 Koosta juhised õigeks tegutsemiseks ruumides arvestades ruume kasutavaid erinevaid sihtrühmi.
 Koosta uus puhastusplaan (kaasa vajadusel oma puhastusteenuse pakkuja)
Kommunikeeri
 Paigalda juhised nähtavale kohale (visuaalsed, vajadusel erinevad keeled)
 Tutvusta juhiseid ja puhtuse hoidmise plaane oma töötajatele ning partneritele
Monitoori
 Kogu töötajatelt tagasisidet muudatuste ja uute juhiste toimivuse kohta, analüüsi ettepanekuid, tee vajadusel täiendusi 
töökorraldusse, juhistesse või puhastusplaani. 

Puhtus
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keeri

Monitoori
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Nipinurk
Kätepesu õppevideo TÜ kliinikumilt:
https://www.youtube.com/watch?v=n5LLDyaR2NY&list=PLbuXxBpiY_kSd6zKkV18DZQlNFJLDytkx&i
ndex=2&t=0s

Käte antiseptika (rahvakeeli desotamine) õppevideo TÜ kliinikumilt:
https://www.youtube.com/watch?v=8JMsqnpIpP8&feature=youtu.be

Kinnaste ohutu kätte panemise ja eemaldamise video:
https://www.youtube.com/watch?v=0vtjB1y0EYw

Maskide paigaldamise ja eemaldamise video:
https://www.youtube.com/watch?v=8XCegzTVE-
0&list=PLbuXxBpiY_kSd6zKkV18DZQlNFJLDytkx&index=5

COVID-19 juhtumi eelne või järgne puhastus ja deso:
https://www.sol.ee/eripuhastustood/covid19puhastus/
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Nipinurk SOL kontori näitel
Visuaalsed juhised 

nõupidamisruumide 
ustel ja köögis

Märgistame punaste
kleepsudega

kõik puutepinnad
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PUHTUS = TERVIS
Puhtuse plaan = terviseplaan
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