Desinfektsioonipunktide märgistamine lasteaedades
COVID-19 nakkuse leviku piiramiseks on vajalik desinfitseerimisvahendite olemasolu
teenuseosutamisel ja üldkasutatavates ruumides vähemalt ruumi sisenemisel ja väljumisel.
Desinfektsioonipunkt on erinevates üldkasutatavates ruumides asuv koht väljapandud
desinfitseerimisvahendi kasutamiseks, et töötajad ja lapsevanemad saaksid soovi korral oma
käsi desinfitseerida. Desinfektsioonipunktis võib desinfitseerimisvahendit välja panna
originaalpakendis või taastäidetava desinfektsioonivahendi dosaatoriga või seadmega.
Käte desinfitseerimiseks mõeldud desinfitseerimisvahendid peavad olema täiskasvanutele
kättesaadavad ruumidesse sisenemisel ja väljumisel, kuid asetsema lastele kättesaamatus
kohas. Näiteks võivad need olla paigutatud laste siruulatusest välja – seinale või kõrgemale
mööbliesemele. Lastel ei tohi olla võimalik desinfitseerimisvahenditele iseseisvalt ligi
pääseda. Laste käte desinfitseerimist võimalusel vältida ning eelistada kätepesu.
Ruumide puhastamiseks mõeldud puhastus-ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida
lukustatud kapis/ruumis. Desinfitseerivat toodet on lubatud kasutada ainult etiketil toodud
kasutusjuhiste järgi – nii on tagatud ka toote ohutus inimesele, kes nende pindadega hiljem
kokku puutub. Registreerimata ja kontrollimata desinfitseerimisvahenditel ei pruugi olla
tegelikke desinfitseerivaid omadusi ning need ei pruugi kasutajat kaitsta, seetõttu ei tohi neid
kasutada.
Kõikides desinfektsioonipunktides peab tarbijale olema nähtav teave desinfitseerimisvahendi
kohta. Teave on vajalik, et kasutaja saaks teha teadlikke valikuid desinfektsioonipunktis
väljapandud
toote
kasutamiseks
(näiteks
allergeenide
vältimiseks).
Nõuded
desinfitseerimisvahendi kohta esitatavale teabele tulenevad biotsiidiseadusest ja
biotsiidimäärusest.
Kui desinfitseerimisvahend on desinfektsioonipunktis välja pandud originaalpakendis, siis on
nõutud teave juba pakendil.
Kui desinfitseerimisvahendi jaoks kasutatakse dosaatorit või seadet, kus nõutud teave välja ei
paista, tuleb see eraldi seadmele lisada. Kui desinfektsioonipunktis kasutatakse vaheldumisi
erinevaid desinfitseerimisvahendeid, siis tuleb vastavat teavet vajadusel uuendada. Vajalik
teave, millega desinfektsioonipunktid tuleb varustada, on leitav desinfitseerimisvahendi
märgistuselt ehk etiketilt, millega täidetakse vastav desinfektsioonipost.
Desinfektsioonipunkti juures peab olema toodud kogu desinfitseerimisvahendi märgistuse
informatsioon ning esile tõstetud järgmine teave:





Desinfitseerimisvahendi nimi koos registreerimistunnistuse või loa numbriga
Toimeaine nimi ja selle kontsentratsioon
Teave ohtude kohta (ohuklassi märgistuselemendid)
Kasutusjuhend

Desinfitseerimisvahendite hankimisel märgates registreerimistunnistuse või loa numbrita või
kahtlasena tunduvat desinfitseerimisvahendit saata kaebus terviseameti üldisele aadressile:
info@terviseamet.ee.
Lisainformatsioon desinfitseerimisvahendi märgistamise kohta on kättesaadav Terviseameti
kodulehelt: www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutustooteohutus/kemikaalikaitlejale/biotsiid/margistus

