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Hoolekandeasutuste töö korraldamine              
ägeda viirusnakkuse leviku korral 
 

EESMÄRK: Maksimaalne töötajate ja hoolealuste kaitse, samal ajal tagades hoolealuste maksimaalse 
sotsiaalsuse ja liikuvuse ning vähendades isoleerituse tunnet. 

 

Töökorraldus võtab arvesse järgmisi õigusakte, juhendeid ja teaduslikke materjale 

- Nakkushaiguste tõrje nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042019017 ) 
- Terviseameti juhendid (https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/kkk ) 
- Põhimõtted „puhas ala“ ja „must ala“ strateegiatest  

 Caroline L. Pankhurst, Wilson A. Coulter, 2013. Basic Guide to Infection Prevention and 
Control in Dentistry; 

 International Health Facility Guidelines. Version 5.1 Oct 2017; 
 Work Health and Safety & Infection Contol (leitav 

http://www.studentsomshanticollege.com/work-health-and-safety-and-infection-control---
session-9.html ). 

 

Töökorralduse põhimõte 

„Puhas ala“ – limiteeritud / minimaliseeritud saastumisega ala, kus viibivad vaid hoolealused ja neid 
hooldav personal (minimaalne hädavajalik personal). Kasutusele võetud meetmed viirusnakkuse 
leviku tõkestamiseks on maksimaalsed. Eesmärk hoolealuste kaitse ja sotsiaalsus. 

a) Ala  
 Eraldi puhtaks alaks määratud ja selgelt tähistatud territoorium (aed, jalutusväljak, muu) 

hoone, hooneosa või ruumid; 
 Lubatud viibida vaid hoolealustel ja neid hooldavatel isikutel; 
 Alale sisenedes desinfitseeritakse alati käsi ja kantakse ainult puhtale alale mõeldud riideid ja 

jalanõusid; 
 Hea ventilatsiooniga, võimalusel tihti tuulutada. 

 
b) Sissepääs alale  

 Eraldi sissepääs, võimalusel vahepuhver (lüüs); 
 Sissepääs selgelt tähistatud koos hoiatusega. 

 
c) Personal  

 Minimaalne vajalik haigussümptomiteta personal; 
 Kannavad hingamiskaitse maske, eraldi puhta ala jalanõusid, kummikindaid, eraldi puhta ala 

tööriietust; 
 Võimalikult palju tööprotsesse ühe visiidi ajal (PS! hoolealuste regulaarsed kraadimised); 
 Kasutavad puhta ala jalanõud (keelatud kasutada mustal alal); 
 Kasutavad puhta ala riided (keelatud kasutada mustal alal). 

 
d) PPE  

 Hingamiskaitsemaskid (meditsiinilised kaitsemaskid); 
 Kummikindad; 
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 Pidev hoolikas käte pesemine ja desinfitseerimine. 
 

e) Hoolealused  
 Ilma haigussümptomiteta; 
 Vähesel määral piiratud liikumisvabadusega; 
 Selgitatud vajadust hoida distantsi min 1m; 
 Vajadusel kannavad hingamismaske (kui on); 
 Saavad lähedastega kokku kas läbi IKT vahendite või läbi klaasi (aknad, eraldi üles ehitatud 

ruum sissepääsu juures, sh see ruum, kus hoolealune viibib peab vastama puhta ala nõuetele); 
 Ei välju puhtalt alalt; 
 Pesevad tihti korralikult käsi; 
 On teadlikud viirusnakkuse ohtlikkusest, maandamismeetmete vajalikkusest ning isikliku 

hügieeni suurendamise vajalikkusest. 
 

f) Sotsiaalsus 
 Limiteeritud piirangutega omavahel; 
 Kui võimalused lubavad, siis läbi turvaklaasi lähedastega; 
 Läbi IKT vahendite (kaameraga arvuti, Skype, Messenger, muu videokõne võimalus); 
 Läbi telefoni; 
 Telekas, videod, raadiod, piiratud sotsiaalsed omavahelised üritused, mängud, käsitööringid. 

 
g) Külalised 

 Otsekontakt ei ole lubatud, puhtale alale ei pääse; 
 Võimaluse korral saavad lähedasega kontakti läbi kaitseklaasi, kui hoolealune jääb puhtale 

alale; 
 On teadlikud viirusnakkuse ohtlikkusest, maandamismeetmete vajalikkusest ning isikliku 

hügieeni suurendamise vajalikkusest. 
 

h) Esemed ja asjad  
 Eemaldatud on kõik esemed, mida hoolealused ei vaja; 
 Esemete puhtale alale toomine vaid äärmisel vajadusel; 
 Kõik sisse tulevad esemed, sh sööginõud ja vahendeid on kas eelnevalt kaitstud või 

desinfitseeritud, võimaluse korral tagada nende puhastamine vastavalt nõuetele puhtal alal; 
 Kõik sisse tulevad tarbeesemed (voodiriided, käterätid, muud tarbeesemed ) tulevad sisse 

vaid suletud konteinerites või kottides, olles eelnevalt pestud vähemalt 90 kraadise vee ja 
pesuvahendiga), seejuures suletud konteinerid peavad viibima vähemalt 2 päeva suletud 
„puhata ala“ ruumis; 

 Kõik hoolealused kasutavad maksimaalselt talle personaalselt määratud esemeid 
(söögiriistad, käterätikud jne); 
 

i) Ala steriliseerimine ja puhastamine 
 Ala puhastatakse regulaarselt (v.a õueala) vastavalt hügieenistandardile;; 
 Ala tuulutatakse regulaarselt; 
 Alal olevaid hügieeniruume ja enim kasutatavaid pindasid puhastatakse tihedamalt; 
 Kasutatud puhastusvahendeid, sh lappe ja salvrätte ja muid vahendeid, mis on pindade 

puhastamisel kasutatud alale ei jäeta (võetakse kaasa „mustale alale“). 
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„Must ala“ – „saastunud“ ala, kus viibivad hoolekandeasutuse muud töötajad, külalised või kuhu võib 
sattuda kontrollimata taustaga inimene. Kasutusele võetavad viirusnakkuse levikut piiravad meetmed 
on üldised riigis kehtestatud nõuded, mida on personali kaitsmiseks täpsustatud ja laiendatud. 
Eesmärk töötajate kaitse. 

a) Ala  
 Ala, mis ei ole määratud puhtaks alaks; 
 Lubatud viibida vaid määratud isikutel (personal, külalised kokkulepitud aegadel, 

abipersonal, haldusteenindus); 
 Eraldi hügieeniruumid personalile; 
 Eraldi suletud ala personalile, võimalusel puhkeala; 
 Tähistatud ooteala külalistele, sh tähistatud füüsilise distantsi jooned. 

 
b) Personal  

 Ilma haigussümptomiteta; 
 Täidavad kõrgendatud isikliku hügieeni nõudeid; 
 Hoiavad omavahel ja külalistega distantsi min 1m; 
 Kasutavad „musta ala“ riideid ja jalanõusid; 
 Esemete või asjade katsumisel kasutavad võimalusel kummikindaid, nende puudumisel või 

madala laoseisu korral hoolikas käte pesemine. 
 

c) PPE  
 Kannavad võimalusel kaitsemaske (PS! oluline on kaitsemaskide olemasolu ja tarneahela 

jälgimine); 
 Pidev hoolikas käte pesemine 

 
d) Hoolealused  

 Ei ole lubatud, v.a erandkorras. 
 

e) Sotsiaalsus 
 Ainult personal omavahel, piirangutega; 
 Võimalusel külalistajad läbi turvaklaasi lähedase hoolealusega. 

 
f) Külalised  

 Vaid kokku lepitud ajal; 
 Kasutavad hindamismaske või torusalli; 
 Sisenedes desinfitseerivad käed; 
 Füüsiline distants min 2 m; 
 Ülariideid ei eemalda. 

 
g) Sissepääs alale  

 Üks sissepääs töötajatele ja külalistele; 
 Üks sissepääs teenindavale personalile. 

 
h) Esemed ja asjad  

 Tavapäraste nõuete järgimine; 
 Võimaluse korral eemaldada esemed ja asjad, mida on raske puhastada; 
 Esemeid ja asju ei anta üle käest kätte. Selleks on eraldi eraldatud ruumiosa. 

 
 



Autorõigus Mindup Systems OÜ. Keelatud jagada ilma MindUp Systems OÜ loata. www.mindupsystems.com tel 56 922 215. 

 

i) Ala steriliseerimine  
 Vastavalt hügieenistandardile; 
 Märg pesu min 3 korda päevas; 
 Üldkasutatavate pindade regulaarne tihe puhastamine; 
 Hügieeniruumide pidev puhastamine; 
 Eraldi prügi kogumise süsteem (lisaks tavapärasele sorteerimisele lisanduvad prügikastid 

vahenditele. 
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„Karantiini ala“ – isolatsiooni ruum või ruumid, kus majutatakse haigussümptomitega hoolealuseid 
ja vajadusel töötajaid. Eesmärk kaitsta töötajaid ja hoolealuseid. 

a) Ala 
 Selgelt hoiatussiltidega tähistatud ruum või hooneosa; 
 Võimaluse korral võimalikult väljapääsu lähedal, et transportida haigestunud isik hoonest 

välja kõige lühemat ja ohutumat teed mööda. 
 

b) Sissepääs alale  
 Võimaluse korral eraldi sissepääsuga; 
 Võimaluse korral lüüsiga sissepääs; 

 
c) Personal  

 Ainult teenindav haigussümptomiteta personal, üks ja sama isik; 
 Kohene põhjalik kätepesu peale igat külastust. 

 
d) PPE  

 Meditsiiniline mask, põll või kittel, kummikindad; 
 Eemaldatakse lüüsi olemasolul lüüsis; 
 Kasutatud vahendid koheselt spetsiaalselt tähistatud kinnisesse anumasse või kotti; 
 Parim kaitse on käte pidev ja hoolikas pesemine. 

 
e) Hoolealused  

 Pidev hoolealuste seisundi jälgimine, vajadusel 112; 
 Piiratud liikumisvabadusega, kuid mitte lukustatud; 
 Kannavad pidevalt või hooldamise ajal maski; 

 
f) Sotsiaalsus 

 Ainult omavahel; 
 Telekas, IKT vahendid, raadio; 
 Võimalusel käsitöö – ja kunstivahendid. 

 
g) Esemed ja asjad  

 Ainult vajalikud esemed; 
 Kõik (v.a ühekordsed isikukaitsevahendid), mis ruumist väljub läheb lüüsis spetsiaalselt 

tähistatud kinnistesse anumatesse või kotti; 
 Ühekordsed isikukaitsevahendid pannakse eraldi, võimalusel jalaga avatavasse konteinerisse, 

mida tühjendatakse võimalikult tihti, kuid prioriteet on ohutus; 
 Kui lüüsi ei ole, siis läheb kõik kottidesse vahetult isolatsiooni ruumi sissepääsu lähedal. 

 
h) Ruumi steriliseerimine  

 Vastavalt hügieenistandardile. 

 


