
Viimati muudetud 25.10.2020 
Kõik ajakohaseimad juhised 

 

1 
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 COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena kaudu, peamiselt 

lähikontaktist nakkusohtliku inimesega. 

 Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja 

desinfitseerimisel. 

 COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides. 

 Juhise eesmärk on anda suunised korteriühistutele COVID-19 haiguse leviku piiramiseks. 

 

 Isiklik hügieen (korralik kätepesu); 

 ruumide ja pindade tõhus puhastamine; 

 otsese kontakti vältimine saastunud pindade ja nakatunud inimestega. 

 Soovitame ära jätta kõik ühisüritused s.h ühistukoosolekud, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt 

kokku ei puutu. Võimaluse korral võiks ühistukoosolekuid korraldada internetis või värskes õhus, kus 

on võimalik üksteisega distantsi hoida. 

 

 Igapäevane märgkoristus puhta vee, majapidamises kasutatavate puhastusvahendite ja niiskust imava 

lapiga on oluline, sest tolmu pühkimine kuiva harjaga viirust ei hävita. Pööra kindlasti tähelepanu 

käsipuudele, ukselinkidele, pinkidele jt trepikojas sagedasti katsutavatele pindadele. 

 Koristamiseks kasuta ühekordseid kindaid ning kergesti puhastatavaid tööriideid- ja jalanõusid, et 

kaitsta ennast kasutatavate kemikaalide ja pindadel oleva saastuse eest. 

 Tühjenda igapäevaselt trepikojas olevaid prügikaste. 

 Puhasta koristustarvikud hoolikalt iga koristuskorra järel. Koristuslappe ja tööriideid tuleb pesta 

pesumasinas piisavalt kõrgel temperatuuril (65-90°C). Veeämbris või kraani all käsitsi pestes tekstiilid 

puhtaks ei saa. 

 Tuuluta igapäevaselt ruume, et tagada piisav ventilatsioon. 

 

 Võimalusel eelista liftile treppe. 

 Liftides vii läbi märgkoristus majapidamises kasutatavate puhastusvahendite vähemalt kord päevas, 

võimalusel ka sagedamini. Lisaks põrandale pesta ka lifti nupud, uksed ja seinad. Võimalusel 

liftinupud puhastada ka desinfitseerimisvahendiga immutatud vahendiga. 

 Puhastades kanna ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate kemikaalide ja pindadel 

oleva saastuse eest. 

 Sõida liftis üksinda või koos perega, kuid väldi lähikontakte teiste elanikega. 

 Võimalusel asetage igale korrusele lifti juurde käte desinfitseerimise vahendid. 

 Tühjendada ühiskasutuses olevaid prügikaste iga päev. Prügikaste tühjendades kanna võimalusel 

kindaid. 

Nakkuse ennetamiseks on esmatähtis 
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Prügikastid 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
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 Prügikasti kaas tuleks puhastada igapäevaselt majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega. 

Seda tehes kanna ühekordseid kummikindaid ja viska need pärast ära. 

 

Plakat: Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste hooajal  

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.est_1.pdf

