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Desinfitseeriva 
puhastusaine kasutamine

• Desinfitseerimine teosta desinfitse-
eriva ainega, mis on mõeldud bak-
teriaalse mustuse likvideerimiseks.

• Enne pindade desinfitseerimist 
     tutvu desinfitseeriva aine 
     tootekaardiga.
• Eelista niisutuspudelit või tootja 
     originaalpudelit.
• Desinfitseerimisel jälgi pinnakattele 

kantud desinfitseeriva aine 
     kontaktaega. Näiteks kui tootekaar-    
     dil on toodud toimeajaks 5 minu-
     tit, siis desinfitseeriv aine peab 
     olema pinnal 5 minutit, pind ei tohi       
     varem ära kuivada.
• Desinfitseeriva aine sagedasel 

kasutamisel on otsene oht desin-
fitseerival ainel sattuda inimese 
organismi ning nõrgestada immu-
unsüsteemi! 

Jäätmete käitlemine
• COVID-19 juhtumi järgselt 
     kasutatavad puhastustekstiilid ja   
     -kindad kuuluvad ohtlike jäätmete    
     alla
• Peale tööd, esimesel võimalusel 

visata töövahendid ja isikukaitseva-
hendid kollasesse prügikotti

• Kollane prügikott sulgeda tugeva 
sõlmega enne ruumist lahkumist

• Kott viia esimesel võimalusel meie 
peakontorite juures asuvasse oht-
like jäätmete konteinerisse

  COVID-19 
juhtumi järgne 

puhastus
+372 6 771 551
sol@sol.ee
www.sol.ee

COVID-19 on kiire levikuga,
kuid kulgeb võrreldes gripiga    

üldjuhul kergelt

Hoidu paanikast 
ja tegutse 

targalt!



Millal puhastada?
• Tutvu esmalt viirust ennetava 

puutepindade puhastuse juhendiga
• Ruumide puhastamisega võib al-

ustada siis, kui ruumid on vabad ka-
sutajatest, õhu kaudu teadaolevalt 
need viirused ei levi

• Tähelepanu puhastamisel kontakt-
pindadele, nt. laelampe pole vaja 
puhastada

• Võimalusel konditsioneer ruumis 
välja lülitada, et mitte pisikuid uuesti 
õhku paisata

Ühekordse lapi kasutamine 
juhtumi järgses puhastuses
• Kasutada ühekordseid lappe, et 

pindadelt eemaldatud mustus koos 
lapiga utiliseerida ja olla kindel, et 
mustus edasi ei kanduks

• Voldi ühekordne lapp neljaks võrd-
seks pooleks

• Neljaks volditud lapil kasuta vaid 
tähistatud pooli

• Lapid viska kollasesse prügikotti, 
sulge tugevalt ning vii meie peakon-
torite juurde asuvasse ohtlike jäät-
mete konteinerisse

Isikukaitsevahendid
• Puhastamisel kasutada ühekordseid 

töövahendeid ja pinna desinfektanti
• Kinnaste kasutamine kohustuslik! 

Ühekordsete kinnaste all kanda 
aluskindaid, et vältida viiruse otsest 
kokkupuudet nahaga kummikinnaste 
purunemisel

• Võimalusel kasuta  näomaski, (ei 
pea olema, kui pole otsest kokku-
puudet pritsmetega). NB! Mitte 

     kasutada respiraatorit!
• Näomask ei tohi kauem olla ees kui 

120 minutit, siis tuleb see utiliseerida
• Kasutatud kindad viska 

     koheselt peale kasutamist 
     kollasesse prügikotti, pese käed vee        
     ja seebiga, kuivata kätepaberiga       
     ning desinfitseeri
• Püüa vältida kätega näo piirkonna 

puudutamist!

Puhastuslapi kasutamine 
juhtumi järgses puhastuses
• Pinna puhastamiseks kasutada 

puhta veega niisutatud puhast 
mikrokiudlappi/moppi

• Niisutatud koristuslapid/mopid tuleb 
ära kasutada 4 tunni jooksul

• Puhastamisel jälgi aseptikat - kogu 
mustust kokku, mitte kanda mustust 
laiali

• Iga puhastatud pinna järel pööra 
lapile uus puhas külg, nii väldid 
mustuse edasi kandmist

• Kui kõik lapi pooled on kasutatud, 
siis võta uus lapp ja jätka tööd

• Kasutatud ühekordsed töövahendid 
visata esimesel võimalusel  kolla-
sesse jäätmekotti, sulgeda kott ja 
viia meie kontorite juurde asuva-
tesse ohtlike jäätmete konteinerisse


