Työterveys ja -turvallisuus – siivous
COVID-19-virus leviää pisaroiden välityksellä, joita tartunnan saanut tuottaa yskiessään
tai aivastaessaan. Viruksen voi saada koskemalla pintoihin tai esineisiin, joilla on
virusta, ja sitten koskettamalla omaa suutaan, nenäänsä tai silmiään.
Työpaikat on siivottava vähintään päivittäin. Siivous pesuaineella ja vedellä riittää.
Työnantajan tulisi:
▪
▪
▪

minimoida työpaikalla tapahtuvaa pintojen koskettelua; ripustaa opasteita ja tukea
henkilökuntaa, kun he muistuttavat asiakkaita siitä
vähentää kohtia, joita työntekijöiden on kosketettava
tarjota käsienpesumahdollisuutta tai käsidesinfektiohuuhdetta sisääntulo- ja
poistumispaikoissa mahdollisuuksien mukaan.

Kuinka puhdistetaan ja desinfioidaan
Ennen kuin pintoja voi desinfioida, ne on tärkeää puhdistaa ensin. Pöly ja lika voivat
alentaa desinfiointiaineiden kykyä tappaa mikrobeja.
Työntekijöille tulisi antaa asiaankuuluvat siivous- ja desinfiointiaineet ja
henkilönsuojaimet sekä varmistettava, että heitä on opastettu niiden käytössä.

Mitä eroa on puhdistuksella ja desinfioinnilla?
Puhdistaminen tarkoittaa fyysistä mikrobien (bakteerien ja virusten), pölyn ja lian
poistamista pinnoilta pesuaineen ja veden liuoksella.
Desinfiointi tarkoittaa kemikaalien käyttöä mikrobien tappamiseen pinnoilta.
Desinfiointiaineita tarvitaan tavallisesti vain, jos pinnalla epäillään olevan virusta.

Mitkä alueet pitäisi puhdistaa ja desinfioida ja kuinka usein?
Kaikki usein kosketellut pinnat, kuten ovenkahvat, työtasot, puhelimet, EFTPOS-laitteet
ja sosiaalitilat, kuten WC:t, pitäisi puhdistaa säännöllisesti.
Pinnat, joissa näkyy likaa tai roiskeita, pitäisi puhdistaa niin pian kuin mahdollista.
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Desinfiointi on tarpeen, jos työpaikalla on ollut vahvistettu tai epäilty COVID-19-tartunta.
Säännöllistä desinfiointia suositellaan, jos työpaikalla käy paljon ihmisiä joka päivä.

Mitä jos työpaikallani on COVID-19-tartunta?
Jos työpaikalla ilmenee COVID-19-tapaus, osavaltiosi tai territoriosi terveysviranomaiset
kertovat, mitä tehdä. Noudata heidän ohjeitaan.
Työpaikka on siivottava ja desinfioitava huolellisesti ennen kuin työntekijät voivat palata
sinne.

Entä työntekijöiden henkilökohtaiset tavarat?
Työntekijöitä on ohjeistettava puhdistamaan säännöllisesti desinfiointipyyhkeellä
työpaikalla käytetyt henkilökohtaiset tavarat, kuten silmälasit ja puhelimet.

Jos kaupasta on kaikki loppu, voinko tehdä desinfiointiainetta itse?
Kaupasta ostetut desinfiointiaineet noudattavat hallituksen asettamia standardeja, joten
niiden tiedetään olevan tehokkaita. Desinfioivaa liuosta voi kuitenkin valmistaa itse
valkaisuaineesta ja vedestä. Varmista kemikaalien huolellinen käsittely, sillä ne voivat
olla vaarallisia.

Miten työntekijöiden on pukeuduttava siivousta varten?
Useimmissa tapauksissa työntekijöiden ei tarvitse käyttää suojavarusteita työpaikan
siivoamiseen. Lähtökohtaisesti:
▪
▪
▪
▪

suojakäsineet ovat vähimmäisvaatimus
suu-nenäsuojusta on käytettävä, jos siivottavalla alueella on ollut epäilty tai
vahvistettu COVID-19-tapaus
suojatakkeja ja kertakäyttöhaalareita ei tarvita
työnantajan on annettava henkilönsuojaimet ja opastettava työntekijöitä niiden
turvalliseen käyttöön.

Tappaako antibakteerinen tuote COVID-19-viruksen?
Antibakteeriset tuotteet on suunniteltu tappamaan bakteereja. COVID-19-tauti on
kuitenkin viruksen aiheuttama, ei bakteerin, joten antibakteerisia tuotteita ei tarvita.
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Käsien pesussa tehoaa säännöllinen saippuan ja lämpimän veden käyttö.

Lisätietoja
Lisätietoja COVID-19-taudista ja työterveydestä ja -turvallisuudesta on sivustolla Safe
Work Australia.
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