
Juhend linnugripihaigeid käitlevatele tervishoiuasutustele 
 
Haiglas käsitletakse haigeid nakkuskontrolli eeskirjade alusel. Pandeemia korral 
masshaigestumise tingimustes isoleeritakse osa haigeid kodus, koolihoonetes, 
hooldekodudes, hotellides jt kohandatud hoonetes eraldi ruumides. 
Inimese kõrgeltpatogeense (sh A/H5N1 viirusega) linnugrippi nakatunud isiku 
käsitlemisel täidetakse järgmisi nõudeid. 
 
Nõuded palat-isolaatorile või eraldusruumile 
· Haige tuleb paigutada eraldi ruumi. Erandina võib ühte ruumi/palatisse 
paigutada sama linnugripi kinnitatud laboratoorse diagnoosiga haiged, eraldades 
voodid eesriide või vaheseinaga. Eraldusruumi kõrgeima ohutusastmega variant on 
negatiivse õhurõhuga palat-isolaator. Eraldusruum/isolaator on varustatud 
telefoni/signalisatsiooniga. 
· Eraldusruumi/isolaatorisse tohib siseneda ainult kõrgeltpatogeense (sh 
A/H5N1) viirusnakkusohutuse koolitusega tervishoiutöötaja. 
· Eraldusruumi/isolaatorisse sisenevate isikute nimed ja kontaktandmed 
kantakse registreerimisraamatusse. 
· Iga eraldusruumi/isolaatorisse siseneja kannab individuaalseid 
kaitsevahendeid: suure kaitseefektiivsusega respiraatorit FFP3 (kirurgimask on 
alternatiivvahend), kaitsekitlit/kombinesooni, näoekraani või kaitseprille ja kindaid. 
· Vältida tuleb haige vedu ühest ruumist teise. Juhul kui see on siiski vajalik, 
peab haige kandma maski/respiraatorit ja kaitseriietust (kitlit/kombinesooni). 
· Ruumi siseneja kannab kaitsekitlit/kombinesooni (mittesteriilset) juhul, kui 
viibitakse või töötatakse gripihaige läheduses, haigega kokkupuutes või saastunud 
pindadega/vahenditega kokkupuutes. 
· Isolaatoris või eraldusruumis on kätepesemise koht ja tualettruum ning 
isolaatoris ka eesruum instrumentide, aparaatide, individuaalsete kaitsevahendite ja 
(käte) desinfitseerimisvahendite hoidmiseks. 
 
Nõuded eraldusruumile/isolaatorile 
· Ruumi uksele kinnitatakse bioloogilise nakkusohu märk. 
· Ruumi uksele või eesruumi paigutatakse paberileht, kuhu iga siseneja märgib 
oma nime ja kontaktandmed (iga siseneja muutub haigega kontaktseks isikuks). 
Selle asemel võib kasutada ka isolaatorisse sisenejate registreerimisraamatut. 
· Ruumist eemaldatakse mittevajalikud esemed; ruumis olevate esemete pind, 
ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad. 
· Ruumis peavad olema: kätepesuvahendid, jalaga avatav jäätmekonteiner, 
saastunud pesu konteiner, nõelte/süstalde kogumisnõu jm. 
· Ruumis peavad haige individuaalkasutuse olema termomeeter, stetoskoop, 
vererõhuaparaat ning hooldusvahendid. Korduvkasutusvahendid puhastatakse ja 
desinfitseeritakse hoolikalt. 
· Eesruumi või eraldusruumi ukse taha tuleb paigutada laud või nagi 
tervishoiutöötajate/põetajate individuaalsete kaitsevahendite hoidmiseks ning 
konteiner kasutatud individuaalsete kordkasutatavate kaitsevahendite jaoks. 
· Iga eraldusruumi/isolaatori jaoks kasutatakse eraldi puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendeid. 
· Haige söögiriistad ja -nõud pestakse sooja vee ja pesuvahendiga. 
· Haiglaisolaator on varustatud negatiivse õhurõhu süsteemiga. 
 
Eraldusruumi/isolaatorisse sisenemine 



· Siseneja kannab individuaalseid kaitsevahendeid. 
· Sisenedes võetakse kaasa kõik vajalikud vahendid. 
· Pärast sisenemist suletakse ruumi uks. 
 
Eraldusruumist/isolaatorist väljumine 
Individuaalsed kaitsevahendid tuleb eemalda järgmises järjestuses: 
· Võta kittel/kombinesoon seljast ja pane jäätmekonteinerisse. 
· Võta kindad käest ja pane jäätmekonteinerisse. 
· Pese käed või töötle alkoholilahusega. 
· Eemalda peakate ja näokate/prillid ning pane jäätmekonteinerisse või näokate 
kahjutustamisele kuuluvate vahendite konteinerisse. 
· Eemalda mask/respiraator nii, et ei puuduta selle esipinda. 
· Pese käed või töötle alkoholilahusega. 
· Välju ruumist. 
· Väljaspool eraldusruumi pese käed või töötle uuesti alkoholiga. 
· Pese käed seebi, antiseptilise vahendi või alkoholilahuse/-geeliga. 
 
Haige transportimine 
Eriti nakkusohtlikku haiget transporditakse haiglas erandjuhul, informeerides 
sihtruumi töötajat ette. Haige kannab transportimise ajal maski/respiraatorit ja 
kaitseriietust (kitlit/kombinesooni). Transportijad kannavad individuaalseid 
kaitsevahendeid. 
Transportimisel väljapoole haiglat kannab haige maski/respiraatorit ja kaitseriietust 
(kitlit/kombinesooni). Transpordivahendi potentsiaalselt saastunud pinnad 
desinfitseeritakse pärast veo lõpetamist. 
 
Haigematerjali proovide võtmine ja vedu 
· Haigematerjali proovid on potentsiaalselt nakkusohtlikud ning proovide võtjad 
ja vedajad järgivad nakkusohutuse standardmeetmeid. 
· Laborisse saadetav proov asetatakse lekkimiskindlasse pakendisse ja see 
omakorda bioloogilise ohutuse nõuetele vastavasse plastikpakendisse. Proovi 
saatekirjale tehakse märge “Kõrgeltpatogeenne linnugripp.” 
· Proov toimetatakse laborisse (võimalusel) kulleriga. 
· Proovi vedav töötaja on instrueeritud, kuidas proovi ohutult käsitseda ja kuidas 
läbi viia kahjutustamist proovipakendi purunemisel või lekkimisel. 
· Koostatakse nimekiri töötajate kohta, kes on käidelnud või vedanud linnugripi 
haigematerjali proove. 
 
Nakkusohutussoovitused haige tervenemisel (haiglast väljakirjutamisel) 
· Pärast põhihaigusnähtude kadumist peab täiskasvanud haige täitma 
nakkusohutusmeetmeid seitsme 7 ja kuni 12 aastased lapsed 21 päeva jooksul 
alates haigestumisest. 
· Teavitada patsiendi pereliikmed sellest, et pärast haigusnähtude kadumist võib 
täiskasvanu ja üle 12-aastane haigestunu olla nakkusohtlik 7 päeva ning alla 12- 
aastavanune laps kuni 21 päeva alates haigusnähtude ilmumisest. 
· Teavitada patsiendi pereliikmeid vajadusest vältida kokkupuuteid lindudega. 
· Korraldada haigeruumi puhastamine ja desinfitseerimine. 

 


