
 
  

 

 

 

 

 

Päästeameti ohutusalased juhised hoolekandeasutustes ja haiglates 

koroonaviiruse COVID-19 puhangu ajal viiruse leviku takistamiseks 

turvatehnikutele. 

• ATS-i töökorras olek peab olema tagatud ka eriolukorras.  

• Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) rikke korral tuleb asutuse personali 

poolt viga registreerida päevikus ja viivitamatult teavitada sellest hooldajat.  

• Üldjuhul paikneb ATS-i keskseade hoonesse sissepääsu lähedal ja tehnik saab sellelt lugeda 

infot rikkest. Kui tehnikul on vajadus ehitises ringi liikuda (nt rikkis andurit välja vahetada), 

peab see toimuma koostöös asutuse esindajaga. Tehnik peab kandma isikukaitsevahendeid 

ja jälgima hügieeninõudeid viiruse leviku takistamiseks.  

• Asutuse esindaja ülesanne on tagada, et tehnik ei puutuks kokku hoolealustega (ruumides, 

kus tehnikul on vajalik siseneda, ei viibi hoolealuseid) ja ruumid on nii ennem kui ka pärast 

tehniku käiku vastavalt Terviseameti juhistele puhastatud.  

• Ehitises paiknevate tuleohutuspaigaldiste (turvavalgustus, ATS jne) regulaarsed kontrolli ja 

hooldustööd võib edasi lükata kuni eriolukorra lõppemiseni. 

• Tulekustutite kontroll või hooldus on lubatud edasi lükata kuni eriolukorra lõppemiseni.  

 

Kohustuslikud isikukaitsevahendid on:  

• Hingamisteede kaitsemask  

• Ühekordsed kummikindad 

• Kaitseprillid 

• Ühekordne kerge kaitseriietus 

 



 
  

Käte desinfitseerimine:  

• doseeri desvahendit kätele;  

• hõõru peopesasid vastamisi;  

• hõõru käe selgasid;  

• hõõru sõrmevahesid;  

• hõõru pöidlaid ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

• hõõru sõrmeotsi ringjate liigutustega teise käe peopesas;  

• hõõru käsi seni kuni käed on kuivad;  

• kogu tegevuse kestvus on 30 sekundit.  

 

Kaitsekinnaste kasutamine :  

• teosta käte desinfitseerimine enne kinnaste kasutamist või teosta kätepesu;  

• kaitsekindad pannakse ainult puhastatud ja kuivadele kätele;  

• oluline on kinnaste õige äravõtmine. Haara kinda välispinnast ja tõmba kinnas käest ära 

nii, et määrdunud pool jääb sissepoole. Torka paljas käsi teisest kindasuust sisse ja võta 

ära selliselt, et kindad jäävad üksteise sisse, puhas pind väljaspool;  

• teosta käte antiseptika või teosta kätepesu;  

• kaitsekindaid ei desinfitseerita!  

 

Kaitsemaski ettepanemine ja eemaldamine:  

• teosta käte desinfitseerimine enne kaitsemaski kasutamist või teosta kätepesu;  

• aseta mask tihedalt näole nii, et see kataks nina, suud, lõuga ning maski ülemine äär 

ulatub peaaegu silmavaheni;  

• paigaldatud maski ei tohi enam puutuda ning kasutamise ajal kaelale langetada;  

• maksimaalne maski kandmise aeg on 3 tundi või kuni see on niiskunud;   

• eemalda mask puudutades vaid maskikinnitusi. Kindlasti ära katsu maski sise- ja 

välispinda.    Viska mask võimalusel jalaga suletavasse prügikasti;  

• teosta käte desinfitseerimine või kätepesu.  

 


