
Pieni 
hygieniaopas

Lisätietoa
• hygieniaohjeet ÖVPH intrassa
• esihenkilö
• yksikön hygieniayhteyshenkilöt.

Muut kysymykset hygieniaan liittyen

Hygieniahoitajat
etunimi.sukunimi@ovph.fi, tai puhelimitse

Marja Leppälä           040 1579 499   
Anna Nordman          040 1618 289
Chatrine Norrbacka   050 5018 891
Merja Tikkakoski        040 6609 395
Elina Välivainio          044 3232 405

Käytä suu-nenäsuojainta
Kirurgista suu-nenäsuojainta käytetään suo-
jaamaan roiskeilta hoitotoimenpiteissä. Visiiriä 
käytetään, kun on riski eritteiden roiskumisesta 
silmille. 

• Älä koske suojukseen 
käytön aikana. 
• Älä vedä suojainta 
leuan alle tai otsalle.
• Vaihda suojain, jos se kostuu tai likaantuu, 
hoitotoimenpiteen jälkeen sekä aina kun 
olet hoitanut infektiopotilasta. 
• Älä käytä samaa suojaa uudelleen. 
• Muista desinfioida kätesi maskin poista-
misen jälkeen.

Aseptinen työskentelytapa
• Etene puhtaasta likaiseen.
• Pidä puhdas puhtaana.
• Älä sekoita puhdasta ja likaista.

Hoitovälineet
• Puhdista hoitovälineet 
jokaisen käytön jälkeen.

Eritetahradesinfektio
• Eritetahrat aiheuttavat tartuntavaaran.  
Puhdista ja desinfioi välittömästi ohjeen 
mukaan.

Ehkäise pisto- ja viiltotapaturmia
• Työskentele rauhallisesti. Käsittele terä-
viä esineitä varovasti. Käytä hyväksyttyä 
jäteastiaa.
• Käytä suojakäsineitä ja turvatuotteita. 
• Neula- tai pistotapaturman sattuessa: 
seuraa Pohjanmaan hyvinvointialueen 
veritartuntatoimenpideohjelmaa.



Tervetuloa meille!

Tehokkailla hygieniakäytännöillä vähen-
nämme ja ehkäisemme tarttuvia tauteja ja 
hoitoon liittyviä infektioita.

Yleistä
• Käytä lyhythihaista työasua. Vaihda työ-
vaatteet, jos mahdollista, päivittäin ja kun 
ne kastuvat tai likaantuvat.
• Laita likaiset vaatteet niille tarkoitettuun 
pyykkikoriin. Työvaatteita ei pestä kotona.
• Säilytä työvaatteet erillään omista vaat-
teistasi. 
• Pidä pitkät hiukset 
kiinni. Ota korut, kellot, 
sormukset ja rannek-
keet pois käsistä.
• Pidä kynnet lyhyinä. 
Älä käytä kynsilakkaa, 
geeli- tai rakennekyn-
siä. 
• Kasvojen alueen lävistyksiä ei suositella.
• Puhelimen pinnoilla on paljon mikrobeja. 
Vältä puhelimen turhaa käyttöä ja desinfioi 
kädet aina käytön jälkeen.

Rokotussuoja
• Tarkista rokotussuojasi. Noudatamme 
tartuntatautilain 48 § potilaiden ja asiak-
kaiden suojelemiseksi.

Käsihygienia

Pese kädet
• kun tulet töihin ja kun lähdet kotiin
• ennen desinfiointia, jos kädet ovat likaiset
• kun olet hoitanut potilasta, joka oksentaa 
tai jolla on ripuli
• ennen ruoanlaittoa ja vessassa käynnin 
jälkeen.

Desinfioi kätesi
• ennen ja jälkeen jokaisen hoitokontaktin
• ennen ja jälkeen suojaimen käytön
• likaisen työn jälkeen
• ennen puhdasta työtä tai puhtaan hoito-
välineen käsittelyä
• potilaan lähiympäristön koskettamisen 
jälkeen.

Suojavaatteet
Desinfioi kätesi aina ennen suojainten käyt-
töä ja sen jälkeen. Suojaimet ovat kertakäyt-
töisiä ja potilas- ja toimenpidekohtaisia. Ne 
puetaan juuri ennen käyttöä ja riisutaan heti 
käytön jälkeen. Suojavaatetus suojaa niin po-
tilasta kuin henkilökuntaa.

Käytä suojakäsineitä 
jos käsittelet

• verta
• kehon nesteitä tai muita 
eritteitä
• limakalvoja, haavoja, 
rikkinäistä ihoa
• kemikaaleja.

Sinun ei tarvitse käyttää suojakäsineitä kun 
esimerkiksi

• harjaat hiuksia
• petaat sängyn
• kuntoutat potilasta
• kuljetat potilasta
• autat riisumisessa tai pukeutumisessa. 

Käytä suojaesiliinaa 
• kun on riski, että työ-
vaatteesi likaantuu tai 
kastuu
• käsittelet likaisia väli-
neitä
• kun on riski eriterois-
keille
• esimerkiksi auttaessasi 
suihkussa tai wc-käynnil-
lä, muun hygienian kans-
sa tai haavanhoidossa.

Ota riittävästi 
käsihuuhdetta. 

Hiero käsiä riittävän 
pitkään, kunnes ne 

ovat kuivat.

Pese kädet vedellä 
ja saippualla. Kuivaa 
kädet käsipaperiin.

Hygienia

Kysy rohkeasti, jos on 
jotain epäselvää!


