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• Elekter,  joogivesi

• Puhtus, hügieen, ventilatsioon, jäätme- ja 
reoveekäitlus

• Toiduohutus toidu käitlemisel

• Nõuded majutusettevõttele: www.riigiteataja.ee

https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015013

Üldnõuded

http://www.riigiteataja.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015013
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• 2+2 reegel

• Sage märg koristus (sh desinfektsioon)

• Tõhus ventilatsioon ja tuulutamine

• Isikukaitsevahendite kasutamine

• Erinõuded klientide toitlustamisele

Eriolukorra tingimustel 
kehtivad täiendavad nõuded
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• Levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu

• Võib levida saastunud pindadelt

• Säilib saastunud pindadel kuni 3 päeva (soodsatel 
tingimustel kuni 9 päeva)

• Hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel. 

• Õhus püsib kuni 3 tundi. 

COVID-19
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• Tuleb jälgida töötajate tervist. Haige töötaja peab jääma 
koju.

• Enne tööle asumist - kontrollida oma kehatemperatuuri! 

• Meelde tuletada töötajatele käte hügieeni olulisust. 

• Tuleb  vältida silmade, nina ja suu katsumist. 

• Vähendada lähedasi sotsiaalseid kontakte töötajate ning 
töötajate ja klientide vahel (distantsi hoidmine).

Töö ümberkorraldamine
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• Klientidega kokku puutuvatel töötajatel tuleb kanda 
kaitsemaski ja kaitsekindaid. Enne kinnaste kasutamist ja 
nende eemaldamisel tuleb käsi desinfitseerida. NB! 
Ühekordseid kindaid ei pesta ega desinfitseerita 
(eemaldada ja panna pealt suletavasse kotti). 

• Tööriided (sh tekstiilkindad, tööjalanõud) pesta peale igat 
vahetust vähemalt 60°C pesutemperatuuril. 

Isikukaitsevahendid
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• Teavitada kliente, et nad haigustunnuste ilmnemisel 
loobuksid majutusasutuse külastusest. 

• Meelde tuletada klientidele hoida üksteisest minimaalselt 
2 meetrit distantsi. 

• Tagada klientidele võimalused käte desinfitseerimiseks ja 
pesuks. (Käte desinfitseerimisvahendid klientide 
liikumisteedele nähtavasse kohta). 

• Eelistada maksevõimalustest kaardimakseid. Vältida 
kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti. 

Kliendi teenindamine
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• Kliendil on hetkel või viimase 14 päeva jooksul esinenud 
järgnevaid sümptomeid: palavik, köha, hingamisraskused, 
liigeste valu, haistmis- või maitsmismeele kadu või muud 
haigusnähud.

• Klient on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud 
inimesega, kellel on olnud palavik või köha.

• Klient on viimase 14 päeva jooksul käinud reisil 
väljaspool Eestit.

• Klient on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud 
inimesega, kellel on diagnoositud COVID-19.

• Klient on viimase 14 päeva jooksul osalenud üritustel ja 
olnud tihedas kontaktis suure hulga inimestega.

Majutusasutuse külastuse
peab edasi lükkama, kui:
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• Enam tähelepanu ruumide ja pindade puhastamisele ja 
desinfitseerimisele. Puhtuse loomiseks piisab tavapärastest 
ainetest ja viisidest. 

• NB! Ruumide pinnad peavad olema pestavad ja desinfitseeritavad. 
Vaipkatted ei sobi!

• Desinfitseerimisvahendite puhul (viirusevastane!), tuleb jälgida 
toote kasutusjuhendit. Nõuetele vastava desinfitseerimisvahendi 
etiketil on Terviseameti antud registreerimistunnistuse number.

• Erinevate ruumide puhastamiseks – erinevad koristusvahendid. 

• Tühjendada prügikaste, kui need on täis ¾ ning puhastada 
prügikastid pärast tühjendamist.

• Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh 
isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna 
suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena. 

Pindade ja ruumide puhtus

https://www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/kemikaalikaitlejale/biotsiid/registreerimistunnistuse-taotlemine
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• Kasutada kergesti puhastatavaid tööriideid ja -
jalanõusid.

• Kasutada ühekordseid kindaid ja kaitsekindaid, 
soovitavalt pika käevarrega (näit. nitriilkindad, 
minimaalse paksusega 0,3 mm, vastavalt standardile EN-
374-1). 

• Sanitaarruumide puhastamisel ja desinfitseerivate 
vahenditega töötlemisel kasutada vajadusel 
kahekordseid kaitsekindaid. 

• Kloori sisaldava desinfitseeriva vahendi kasutamisel 
kasutada ka hingamisteede kaitsevahendeid. 

Nõuanded puhastustöötajale
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• https://www.youtube.com/watch?v=o6Ym19EQZl0&f
eature=youtu.be (eesti)

• https://www.youtube.com/watch?v=Dtuko55yND0
(vene)

Kätepesu ja 
isikukaitsevahendite 
kasutamine

https://www.youtube.com/watch?v=o6Ym19EQZl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dtuko55yND0
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• Peab olema tagatud ruumide piisav tuulutamine ja 
ventilatsioon.

• Hoone kasutusvälisel ajal peab ventilatsioonisüsteem 
töötama vähemalt 40 protsendilisel. Vähendatud tootlikkusel 
töötav ventilatsioonisüsteem lülitatakse maksimaalsele 
projekteeritud tootlikkusele vähemalt kaks tundi enne hoone 
kasutamist. 

• Ventilatsioonisüsteemi võib vähendatud tootlikkusele tagasi 
lülitada 2 tundi pärast hoone kasutamist. 

• Vannitoa ja tualettruumi väljatõmbeventilatsioon - pidevalt 
maksimaalsel tootlikkusel. 

Siseõhu kvaliteet
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• Avalike hoonete ventileerimise ja tuulutamise nõuded 
eriolukorras: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwA
R15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvo
d-RGAlnJ5eY

Siseõhu kvaliteet

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
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• Toitlustusasutustes ei ole lubatud tarbita toitu 
kohapeal.  Lubatud on üksnes toidu kaasamüük.

• Tuleb hoida toidu kaasamüügiks kasutatavaid 
pakendeid ja söögiriistu viisil, mis aitab vältida nende 
võimalikku kontakti viiruskandjatega.

• Järgida tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid.

• Mitte korraldada toidu degusteerimisi ja teiste toodete 
tutvustamisi.

Toitlustusteenuse 
osutamine



ASJATUNDLIK         HOOLIV         AVATUD

• Matuseid tohib korraldada, kuid oluline on: hoida pere-
ja sõpradering nii väike kui võimalik, lähtuda 
mõistlikkusest. Ärasaatmisele võiksid tulla ainult 
kõige lähedasemad inimesed.

• Lisaks soovitame vältida siseruume ja pidada 
matusetseremoonia otse kalmistul. 

• Peielauad ei ole lubatud.

• https://www.kriis.ee/et/node/51821

Eriolukorra veebileht:

https://www.kriis.ee/et/node/51821
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• https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

• https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

• https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI

Lisainfot:

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI
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TÄNAN!


