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1 
COVID-19 käitumissoovitused ilu- ja isikuteenuste osutajatele 

 

• COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, 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 ilu- ja isikuteenuste osutajatele ohutuks teenuse osutamiseks COVID-

19 haiguse leviku tingimustes. 

• Asutuse töö korraldamisel lähtuda kehtivatest Vabariigi Valitsuse korraldustest: COVID-19 haiguse 

leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. 

 

• Tagada, et hoone projektiga ettenähtud mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon on töökorras 
ja sisse lülitatud. 

• Viia ruumides läbi regulaarne puhastus ja desinfitseerimine tavapäraste meetodite ja vahenditega.  

• Tagada korduvkasutatavate ja ristsaastumise ohuga töövahendite puhastamine pärast igat klienti. 

• Ruumide pinnad peavad olema kergesti pestavad ja desinfitseeritavad. 

• Sagedasti puudutatavaid esemeid ja pindu (sh tualettruumide pinnad, ukselingid, elektroonilised 

infotahvlid, makseterminalid) puhastada tihedalt. 

• Klientide kasutamiseks ettenähtud tekstiiliesemed pesta pesumasinas tavarežiimil, vähemalt 60° C 

juures. 

• Kasutada pindadel kergesti puhastatavaid materjale. 

• Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) koguda pealt suletavasse 

kilekotti ning käidelda kui segaolmejäätmeid. Jäätmete käitlemise kohta loe täpsemalt siit: 

https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida.  

• Ruumide ja pindade puhastamisel järgida Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. 

 

 

• Alates 24.11.2020 kuulub koroonaviirus SARS-CoV-2 bioloogiliste ohutegurite kolmandasse ohurühma. 
Selle ohurühma ohutegurid võivad põhjustada inimese rasket haigestumist ning ohustavad tõsiselt 
töötaja tervist.  

• Kõikide tööde korral, kus esineb bioloogiliste ohuteguritega kokkupuute oht, peab tööandja 
töökeskkonna riskianalüüsi käigus:  

• kindlaks määrama töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse ning sellest tulenevalt hindama riski 
töötaja tervisele; 

• läbi mõtlema, kus ja kuidas võib töötaja viirusega kokku puutuda ja kaardistama võimalikud 
nakatumiskohad: kontori- ja tootmisruumid, puhkeruumid, saalid, garderoobid jne. 

• Riskianalüüsist lähtuvalt peab võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud. Ennetusabinõudega saab  
tutvuda Tööinspektsiooni Tööelu veebilehel. 
 
 
 
 
 

Ruumide puhtus ja ventilatsioon 

COVID-19 käitumissoovitused  
ilu- ja isikuteenuste osutajatele 

 

Koroonaviirus SARS-CoV-2 on bioloogiline ohutegur 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/ventilatsioonisusteemide-too-viiruse-tokestamiseks
https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/ventilatsioonisusteemide-too-viiruse-tokestamiseks
https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
https://www.tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas
https://www.tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas
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COVID-19 käitumissoovitused ilu- ja isikuteenuste osutajatele 

 

 

• Ettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides, nende üldkasutatavates ruumides ja teenuse 

osutaja teenindussaalides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete 

täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

• Kliente tuleb teavitada oma veebilehel, uute broneeringute tegemisel ja meeldetuletuste saatmisel 

sellest, et teenusest tuleb loobuda, kui: 

✓ neil on COVID-19 haigestumise või COVID-19 haigestunuga lähikontaktis* olemise tõttu 
isolatsiooni kohustus; 

✓ neil esinevad ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu 
kriipimine, köha vms); 

✓ neil lasub liikumisvabaduse piirang kõrge COVID-19 haigestumusega riigist naasmise tõttu. Teave 
liikumispiiranguga riikide kohta. 

• Teenust ei ole lubatud osutada töötaja poolt, kes vastab eelloetletud kriteeriumitele. 

• Tagada klientidele võimalused käte pesuks, selle puudumisel desinfitseerimiseks. 

• Varustada käte pesemise ja antiseptika punktid vastavate juhenditega. 

• Varustada WC-d piisaval hulgal seebi ja ühekordse kätekuivatuspaberiga. Nakkusohutuse seisukohalt 

on eelistatum kuivatada käsi ühekordse kuivatuspaberi, aga mitte kätekuivatiga. 

• Tootetutvustuste korraldamisel (toit ja suure ristsaastumisohuga kosmeetika nt huulepulgad, 

ripsmetuššid) tagada nii toote tutvustajale kui ka klientidele kätehügieeni võimalused. 

 

• Tagada, et kõik töötajad oleksid teadlikud peamistest hingamisteede haiguste ennetamise meetmest 

• Rõhutada töötajatele, et väiksemagi nakkuskahtluse korral ei ole tööl viibimine lubatud. Kehtestada 

kord, kuidas vältida haigestunud töötaja ettevõtte ruumides viibimist.  

• Tagada töötajatele regulaarne kätepesu võimalus. Käte pesemisel järgida juhist. 

• Kui kätepesu ei ole võimalik teostage käte antiseptika vastavalt juhisele. Nähtavalt määrdunud käed 

tuleb kindlasti  pesta. 

• Vastavalt töökeskkonna riskianalüüsi tulemustele väljastada vastavalt tööiseloomule vajaminevad ühis- 

ja isikukaitsevahendid ning viia läbi koolitus, kuidas neid korrektselt ja ohutult kasutada.  

Juhised leiab Terviseameti koduleheküljelt.  

• Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (nt taskurätikud, maskid jm) tuleks käidelda vastavalt 

juhistele: https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida. 

• Tööriided tuleb pesta regulaarselt vastavalt ettevõtte tavakorraldusele. Haigestunud töötaja riided tuleb 

pesta koheselt. 

• Riideid ja teisi tööl kasutatavaid vahendeid võimalusel mitte koju viia. 

 

 

• Kui töötaja haigestub töövälisel ajal, peab ta jääma koju.  

• Kui töötaja haigestub töökohal, peab ta koheselt lahkuma.  

• Haigestunu võtab ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja 

töövõimetuslehe (TVL) osas. 

• COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud töötaja informeeriks tööandjat, kui 

COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Tööandja informeerimine toimub vastavalt töötaja ja tööandja 

kokkuleppele. 

Kui töötaja haigestub respiratoorsesse haigusesse  
(palavik, köha, nõrkus jm sümptomid) 

Töötajad 

Kliendid 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/koroona_plakat_avalikku_ruumi_est.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Trukised/handwashing-poster_est.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kate_antiseptika_12.10.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
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• COVID-19 diagnoosi kinnitumisel peab töökohal selgitama välja inimesed, kes olid haigestunud töötajaga 

lähikontaktis* sümptomaatilisel perioodil või olid kuni kaks päeva enne seda. Kui töötaja oli 

asümptomaatiline, siis loetakse lähikontaktseteks* neid, kes olid temaga lähikontaktis* kaks päeva enne 

positiivse testi tulemuse saamist. Lähikontaktsete määramise kohta leiab täpsema info Terviseameti 

kodulehelt. 

• Lähikontaktsed peavad 7 päeva viibima karantiinis ning jälgima hoolikalt oma tervist. Lähikontaktse 

isolatsioonipäevi aitab kalkuleerida Eesti Perearstide Seltsi isolatsioonikalkulaator. 

• Korralduses nimetatud 7-kalendripäevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust ei 

kohaldata, kui isik on:   

− vaktsineeritud (või vaktsineerituga võrdsustatud) ning saanud tõhustusdoosi ja süstist ei ole 
möödas rohkem kui aasta; 

− läbinud esmase COVID-19 vaktsineerimiskuuri ja viimasest doosist ei ole möödunud rohkem kui 
üheksa kuud (270 päeva); 

− vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini) ning viimasest 
süstist ei ole möödas rohkem kui üheksa kuud (270 päeva) 

− COVID-19 haiguse viimase kuue kuu (180 päeva) jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks 
tunnistatud; 

− kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavad lapsed ja 
noored, kellel ei ole haigustunnuseid ning kelle lähikontakt leidis aset lasteaias või -hoius, 
üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvihariduses ja -tegevuses või noorsootöös. 

• Viirusega potentsiaalselt saastunud ruumid tuleb sulgeda ning avada, kui neis on läbi viidud korralik 

puhastus, desinfitseerimine ning tuulutamine.  

• Ruumide ja pindade puhastamisel järgida Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. 

• Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad jätkata tööd, 

kuid kindlasti jälgima 7 päeva jooksul oma tervist. 

 

              
             KÄSI TULEB PESTA: 

            

            *LÄHIKONTAKT ON: 

  

• enne töö alustamist;  

• enne kuumtöödeldud või valmistoidu käitlemist; 

• otsene füüsiline kontakt COVID-19 
haigega (nt kätlemine); 

•  pärast kuumtöötlemata toidu käitlemist või   
valmistamist;  

• pärast jäätmete käitlemist; 

• pärast koristamist;  

• pärast tualeti kasutamist; 

• pärast nina nuuskamist, aevastamist või 
köhimist;  

• pärast söömist, joomist või suitsetamist; 

• pärast raha käsitsemist. 

 

• otsene kontakt COVID-19 haige 
eritistega ilma kaitsevahendeid 
kasutamata (nt on peale köhitud); 
 

• koos viibimine COVID-19 haigega 
vähemalt  15 minutit ja kuni 2 meetri 
kaugusel. 

  
 

 

Juhendid ja soovitused leiate: 

Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid 

Veterinaar- ja Toiduameti soovitused  toidukäitlejatele seoses koroonaviirusega 

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/olen-covid-19-haige
https://www.terviseamet.ee/et/olen-covid-19-haige
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://vet.agri.ee/et/uudised/soovitused-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

