Suojavarusteiden toimittaminen henkilökohtaisen avun asiakkaille
päivitetty 22.9.2020
Työterveyslaitos on laatinut ohjeen kotihoidon työntekijöiden suojaamiseen. Ohje koskee myös
vammaisten henkilöiden avustajia. Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa henkilökohtaisten
avustajien työturvallisuudesta ja koronavirusepidemian vaatimista varotoimista.
•
•
•

Työnantajan on annettava työntekijöille tarvittavat tiedot tartunnan torjumiseksi sekä
huolehdittava, että heillä on tarvittava osaaminen tiedon jakamiseksi.
Työssä on huolehdittava sekä oman itsensä että avustettavan suojaamisesta.
Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä tulee olla
käytettävissään vastaavanlaisia suojavälineitä kuin muutoin kotihoidossa käytetään.

Suojavarusteita tilataan vammaispalvelujen neuvonnan kautta
Mikäli toimit henkilökohtaisena avustajan työnantajana ja tarvitset suojavarusteita, ole yhteydessä
• vammaispalvelujen neuvontapuhelimeen p. 09 816 45285 (arkisin klo 9–11 ja 12-14) tai
• henkilökohtaisen avun neuvontaan p. 050 326 0085 tai
• vammaispalvelujen neuvontaan sähköpostitse vammaispalvelut@espoo.fi.
Kanssasi arvioidaan suojainten tarpeesi ja kerrotaan sinulle niiden toimituksesta. Suojaimia
tarvitaan työvuoron aikana 1-2 kpl. Suojaimet postitetaan ja saat niiden mukana käyttöohjeet.
Sinulle toimitetaan joko kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia tai kasvovisiiri. Suojakäsineitä ja
muoviessuja voidaan toimittaa, mikäli avustettavalle on tullut COVID-19-taudin oireita.
Mikäli hoitavan lääkärin lähetteen perusteella käytät muutenkin hoitotarvikkeita, saat tilattua niitä
hoitotarvikejakelun kautta. Muut suojavarusteet kuin lääkärin lähetteeseen perustuvat,
luovutetaan tämän ohjeen mukaisesti.

Voit myös hankkia suojaimesi itse
Suosittelemme, että tilaat suojaimesi vammaispalvelujen kautta. Mikäli ostat suojaimet itse,
Espoo korvaa kuitteja vastaan vammaispalvelulain mukaan työsuhteesta aiheutuvat
välttämättömät kulut työnantajana toimivalle henkilökohtaisen avun käyttäjälle.
Välttämättöminä kuluina korvataan
• kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia 1-2 kpl / työvuoro, enintään 10 euroa / 25 kpl erä
• kankaisia kasvomaskeja 4 kpl, enintään 30 euroa
• visiiri 1 kpl, mikäli visiiri on sinulle välttämätön (esim. tarve nähdä huulio, avustajalla
hengitysvaikeuksia), enintään 30 euroa
• muovihanskoja 1-2 kpl / työvuoro, mikäli avustettavalla on COVID-19 taudin oireita,
enintään 4 euroa / 20 kpl erä

Suojainten käyttäminen
•
•
•

•

Avustaja käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojainta tai kasvomaskia tai koko
kasvot peittävää visiiriä.
Kertakäyttöistä suu-nenäsuojainta käytetään vain kerran. Kertakäyttöinen suojain pitää
laittaa roskiin heti käytön jälkeen.
Kankainen kasvomaski voidaan pestä mahdollisimman korkeassa lämpötilassa joko
keittämällä tai vähintään 90°C:een pesuohjelmalla. Jos pesu tehdään alhaisemmalla
lämpötilalla kuin 60°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella
Suu-nenäsuojaimen käyttö voi väärin käytettynä aiheuttaa bakteerien ja virusten
leviämisen eteenpäin.

Vain terveenä töihin, huolehdi käsihygieniasta
On ensisijaisen tärkeää, ettei työskennellä sairaana ja huolehditaan käsihygieniasta,
käsienpesusta vedellä ja saippualla sekä alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä.
Riittävä yskimishygienia toteutuu myös ilman suu-nenäsuojainta, jos noudattaa hygieniaohjeita:
• Kertakäyttöistä nenäliinaa käytetään suun ja nenän suojaamiseen yskiessä / aivastaessa.
• Nenäliina hävitetään välittömästi ja kädet pestään huolellisesti saippuaa käyttäen.

Tutustu lisäohjeisiin
THL:n ohje:
• Käsien pesu ja yskiminen
Työterveyslaitoksen ohjeet
• Ohje kotihoidon työntekijöiden suojaamiseen
• Tietoa kankaisista kasvomaskeista
• Ohje työntekijöille koronavirustartunnan ehkäisyyn

Lisätietoa koronaviruksesta asukkaille ja asiakkaille löydät espoo.fi-sivuilla
•
•
•

suomeksi www.espoo.fi/koronavirus
ruotsiksi www.esbo.fi/coronaviruset
englanniksi www.espoo.fi/coronavirus

Seuraa vammaispalvelujen tiedotuksia verkkosivuiltamme.

