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Oleme esindatud kogu Baltikumis

Koristustarvikud
• Puutepindade puhastamiseks kasu-

ta käelaba suuruseks volditud puh-
ta veega niisutatud puhast 

     mikrokiudlappi
• Kasutatud mikrokiudtekstiilid kogu 

kokku ja pese võimalikult kohe 
peale koristust pesumasinas 90˚C 
juures pika programmiga või spet-
siaalse mikrokiust tekstiilidele 
mõeldud programmiga

• Puhastamisel jälgi aseptikat - 
     koristada mustust kokku, mitte 
     kanda mustust laiali
• Puhtust saab luua vaid puhtaid ko-

ristustarvikuid kasutades
Mikrokiudtekstiili 

voltimine
• Lappi tuleb voltida selleks, et ühest 

lapist saaks võimalikult palju puh-
taid pindu

• 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

• Hoia mustad/kasutatud lapid 
     eraldatuna puhastest lappidest
• Kasutatud lapid kogu kokku ja pese 

võimalikult kohe peale koristust pe-
sumasinas 90˚C juures pika 

     programmiga või spetsiaalse         
     mikrokiust tekstiilidele mõeldud                 
     programmiga

  Viirust ennetav 
puutepindade 

puhastus

+372 6 771 551
sol@sol.ee

Isikukaitsevahendid
• Ühekordsete kinnaste kasutamine 

puutepindade puhastamisel on vii-
ruste leviku pidurdamiseks 

     kohustuslik
• Peale igat kinnaste kasutust/vahe-

tust pesta käed põhjalikult vee ja 
seebiga ning kuivatada kätekuiva-
tuspaberiga

• Ühekordsed kindad panna ainult 
kuivadele ja puhastele kätele

• Iga üksikisiku hügieen on väga 
oluline kaitsmaks ennast ja meie 
kaaskodanikke

• Püüa vältida näopiirkonna puuduta-
mist!

www.sol.ee



Mis on puutepinnad?
• Üldine tava on, et igapäevase hool-

duskoristuse käigus puhastatakse  
suurem osa puutepindadest, kuid 
suuremat tähelepanu pööratakse  
siiski visuaalse puhtuse tagamiseks

• Puutepinnad on pinnad, mida 
inimesed korduvalt katsuvad

• Näiteks: ukselingid, uksed, puute-
tundlikud ekraanid, erinevad PIN 
klaviatuurid, iseteeninduse puldid, 
ostukärude käepidemed, lülitid, 
käetoed, liftinupud, WC poti vaju-
tusnupud, käsipuud, kraanid, laua-
pinnad, paberi– ja seebidosaatorid, 
kohviaparaadid jne. 

Kätepesu ja 
desinfitseerimise tehnika

• Seep kanna niisketele kätele,desin-
fitseeriv aine eelnevalt pestud ja 
kuivatatud kätele

• Jätka korralikult hõõrumist, kuni 
aine on kätel kuivanud - umbes 

     20-30 sekundit
• Kätepesu järgselt loputa ja kuivata 

käed korralikult. Sulge kraan paberi 
või küünarnukiga

Viirused ja puhastamine
• Viiruste üks peamisi leviku viise on 

puutepinnad, seetõttu on puutepin-
dade puhtus väga oluline

• 99% mikroobilisest mustusest saab 
pindadelt eemaldada puhta veega 
niisutatud puhta mikrokiudtekstiiliga

• Lapp/mopp on niiske, kui 
     puhastatav pind kuivab 30 
     sekundiga
• Korralikult puhastamata pinna 

desinfitseerimine viiruseid ei tapa, 
vaid on aja ja ressursi raiskamine

• Puutepindade puhastust peaks ava-
likes ruumides kordama iga 2-4 
tunni järel

• Viirus ei karga pindadelt inimese 
hingamisteedesse, vaid ikka pese-
mata käte kaudu. Väga tähtis on 
tähelepanu pöörata käte hügieenile!

Töövõtted
• Töövahendid peavad olema puhtad
• Enne pinna puhastamist voldi 

puhas mikrokiust lapp käelaba 
suuruseks

• Puhastamisel jälgi aseptikat - 
     koristada mustust kokku, mitte 
     kanda mustust laiali
• Iga puhastatud puutepinna järel 

pööra lapile uus puhas külg, nii väl-
did mustuse edasi kandmist

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

• Kasutatud koristustekstiilid kogu 
kokku ja pese võimalikult kohe 
peale koristust pesumasinas 90˚C 
juures pika programmiga või spet-
siaalse mikrokiust tekstiilidele 
mõeldud programmiga


