MIDA SAAB TÖÖKOHAL KOROONAVIIRUSE LEVIKU VÄHENDAMISEKS TEHA?
•
•
•
•

Kui ettevõttes-asutuses või töötaja tööprotsessi käigus on tekkinud oht nakatuda, siis võimalusel
välistage tööletulek nõrgestatud töötajatel (vanemaealised töötajad, krooniliste haigustega töötajad,
immuunpuudulikkusega töötajad).
Tööandja ei pea teadma töötajate haigusi, küll aga peab tööandja/töökeskkonnaspetsialist
informeerima kollektiivi suuremast nakkusohust töökeskkonnas ja vastavalt juhtkonna otsusele
võetakse vastu otsus kaugtöö osas või muude nakkushaiguste eest kaitsvate meetmete osas.
Kui teil on koroonaviirusekahtlusega või nakatunud töötajaid, puhastage võimalikult kiiresti inimese
töökoht ja muud alad, mida ta on tööruumides kasutanud.
Vt Terviseameti täpsemat juhendmaterjali siit. Tööinspektsiooni soovitused ja nõuanded leiad siit

RUUMIDE HÜGIEEN
•
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Kontrollige ventilatsioonisüsteemide töökindlust.
Puhastage tavaliste desinfitseerimisvahendite (või seebi ja veega) 2-3 korda päevas suurema
kasutusega ruumides olevaid kergestisaastuvaid pindasid ja esemeid, nt ukselingid, käepidemed,
käsipuud, valgustuse lülitid, koosolekulaudade pinnad jms.
Eemaldage ootealadelt või ühisruumidest (fuajeed, söögiruumid, puhkealad jms) ajakirjad, paberid
jm lehitsemiseks/kasutamiseks mõeldud materjal.
Puhastage regulaarselt kontoris, söögi – ja puhkeruumides ühiskasutuses oleva tehnika nuppusid,
lüliteid, sangasid jms.
Tuletage töötajatele meelde, et nad ei jagaks tasse, klaase, nõusid ja söögiriistu. Pärast kasutamist
peske nõud kindlasti puhastusaine ja veega.
Tagage võimalused käte pesemiseks (vedelseebiga).
Pakkuge alkoholipõhiste kätepuhastusvahendite kasutamise võimalust.
Lähemalt vaata Terviseameti soovitusi ruumide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks siit
Kui korraldate kogunemisi/ üritusi, siis vaadake Terviseameti soovitusi siit

SOOVITUSED TÖÖTAJATELE
•
•
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Pese sageli käsi.
Kui sul on köha või nohu, siis kata köhides/aevastades suu käega, kasutades süljepiiskade
väliskeskkonda sattumise vältimiseks ühekordset taskurätt. Viska kasutatud rätt kohe ära.
Hoidu kolleegidega, tuttavatega ja võõrastega kätlemast, kallistamast ja nn põsemusi andmast.
Kui tööspetsiifika nõuab omavahel otse sõnalist suhtlemist, hoidu kaaslasest 1- 2 m kaugusele
(kõnelemisel lendavad suust mikropiisad kuni 2 m kaugusele).
Vt Terviseameti täpsemat juhendmaterjali siit
Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevatele inimestele

ALLIKAD
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Terviseameti info koroonaviiruse kohta
Terviseameti trükised ja juhised COVID-19
Tööelu portaali materjalid: koroonaviirus ja tööelu
Ohutus töökohal koroonaviiruse puhul: EU OSHA soovitused
Maailma Terviseorganisatsiooni juhendmaterjal tööandjatele
Kanada Töötervishoiu ja tööohutuse keskuse soovitused töökohtadele

