Työhygieenistä palvelua koronaaikana
- Ohje työhygieenistä palvelutoimintaa varten 15.2.2020

Turvallista palvelua myös korona-aikana
Työterveyslaitos tarjoaa työhygieenisen selvityspalvelun turvallisesti myös koronaaikana. Seuraamme koronatilannetta jatkuvasti ja toimimme voimassa olevan
yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Työhygieenisen palvelutoiminnan
koronaohjeistuksessamme huomioimme selvityksiin ja mittauksiin liittyvät
erityispiirteet.

Ennen työhygieeniseen selvitykseen liittyvää työpaikkakäyntiä teemme yhteistyössä
asiakkaan kanssa riskinarvion, jossa otetaan huomioon sekä asiakkaan että
Työterveyslaitoksen työhygieenisen palvelutoiminnan koronaohjeistus.
Sovimme asiakkaan kanssa mittauskäynnin turvallisen suorittamisen edellytykset.
Riskinarvioinnissa voidaan hyödyntää soveltuvin osin Työterveyslaitoksen tekemää
tarkistuslistaa:
https://hyvatyo.ttl.fi/hubfs/Korona/Julisteet/TTL-tarkistuslista-tyopaikankoronariskin-arviointiin.pdf?hsLang=fi
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COVID-19 -taudin torjunnan periaatteet
työhygieenisen selvityksen asiakaskäynnillä
Ohjeistuksissamme huomioidaan ajantasaisin tieto koronaviruksen leviämisestä.
Tämän hetkisen tiedon mukaan:

• Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) voi levitä ilman kautta, kun sairastunut henkilö
puhuu, laulaa, yskii tai aivastaa.

• Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut
on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen tai
yhteiskäytössä olevaan esineeseen (THL).
• Sairastunut voi levittää ja tartuttaa koronavirusta noin kaksi vuorokautta ennen
omien oireidensa ilmaantumista. Lievienkin oireiden alkamisen jälkeen
tartuttavuusaika on vähintään 7-14 vrk.

Edellisen perusteella asiakaskäynneille tehtävässä riskinarviossa huomioidaan
hyvään hygieniaan ja turvaetäisyyteen liittyvät seikat mm. seuraavilla toimenpiteillä.
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Ohjeet työpaikkakäynnille 1/3
• Käynnille lähdetään vain täysin terveinä
• Ei kätellä

• Käsiä pestään usein ja tarvittaessa käytetään käsihuuhdetta

• Etäisyys toisiin henkilöihin pidetään suositellussa 2 metrissä mm. seuraavilla
toimenpiteillä:
• Mahdollisuuksien mukaan selvityksen tekijät kulkevat tehdasalueella
Työterveyslaitoksen autolla.
• Jos autossa matkustaa useampi kuin yksi henkilö, tuloilman venttiilit suunnataan niin, että
hengitysvyöhykkeelle tulee puhdasta ilmaa. Sisäilman kierrätykset laitetaan kiinni autossa.
• Jos tekijät tulevat alueelta, jossa koronaepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, käytetään
automatkan aikana ns. kasvomaskeja. Muulloinkin kasvomaskien käyttö on suositeltavaa
epidemian aikana, jos etäisyys toiseen on alle 2 metriä.
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• Selvityksen tekijöille toivotaan omaa tilaa asiakkaan luona.
• Työntekijöiden haastattelut tehdään meluttomassa paikassa, jossa suojaetäisyys voidaan
pitää kuten mm. ulkona tai hyvin ilmastoidussa avarassa sisätilassa.
• Työntekijäkohtaisten mittausten mittalaitteet jaetaan yhdelle työntekijälle kerrallaan
avarassa tilassa, jossa on toimiva ilmanvaihto.
• Työntekijä ohjeistetaan kiinnittämään omat mittarinsa, jolloin tarvitaan vain lyhyt aika
kiinnityksen tarkistamiseen
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• Mikäli turvaetäisyyttä ei voida pitää ja/tai lähietäisyydellä työskentelyaikaa pitää
hyvin lyhyenä ja/tai tilan ilmanvaihto on puutteellinen, käytetään
hengityksensuojainta. Hengityksensuojainta käytetään myös, jos asiakas pyytää
tai ohjeistaa.
• Työskenneltäessä käytetään myös tarvittaessa kertakäyttöisiä suojakäsineitä
kuten mm. työntekijäkohtaisia mittalaitteita kiinnittäessä ja niitä riisuttaessa.
• Käynnin jälkeen henkilömittauksissa käytetyt mittalaitteet puhdistetaan
huolellisesti yli 60 %:lla etanolilla.

• Työpaikkakäynnillä pidetään mukana puhelinta, johon on ladattu Koronavilkkusovellus. Se auttaa koronavirukselle altistuneiden jäljittämisessä ja
tavoittamisessa sekä siten tartuntaketjujen katkaisemisessa.
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