
Lisa 3 Kontaktisolatsiooni abinõude elemendid  tervishoiuasutuste erinevate tasandite korral 

Element Aktiivravi haigla Pikaravi/hooldusasutus Amb./päevaravi 
asutus 

Kodu 

Ruum, ruumi 
nõuded 

Uks võib olla avatud Piirangut
eta 

 Eraldi ruum tualeti 
ja 
pesemisvõimaluseg

a 

Ruum vastavalt olukorrale, võimalusel 
eraldamine 

 Patsiendile 
selgitatakse ruumi 
jäämise vajalikkust, 
liikumine ruumist 
välja ainult 
tervishoiutöötaja 
loal, nt. diagnostika 

tõttu vms. põhjusel 

Patsient võib liikuda 
ruumist välja, kui ei ole 
sümptoome 

Identifitseeri 
patsiendid, kelle 
puhul on vaja 
lisameetmeid 
rakendada 

 Võib minna hoonest 
välja, aga ei või käia 
teiste patsientide 

ruumides 

 Julgusta 
patsienti 
kasutama 

kätehügieeni 
vahendeid 
ruumi 
sisenemisel 

Tähistus Ruumi tähistamine Haigusloo tähistamine 

Kindad Ruumis kõikide tegevuste juures Vahetu kontakti korral 
patsiendiga 

Kittel Kõikide tegevuste 
juures palatis 

Vahetu kontakti korral patsiendiga 

Meditsiiniseadmed
, 
asjad ruumis 

Patsiendi põhised 
võimalusel 

Standardabinõud Standardabinõud 

Paberkandjal infot, elektroonilisi andmekandjaid ruumi ei viida, seadmeid, 
vahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse kasutuse vahepeal 

Keskkonna 
puhastus, 
koristamine 

VRE, C. difficile korral on vajalik lisakoristus tavakoristus 

Kontaktpinnad desinfitseeritakse tavakoristus 

Üldpinnad puhastatakse tavapäraselt tavakoristus 

Transport Kindaid ja kitlit kasutatakse, kui transpordi ajal 
on ette näha vahetut kontakti patsiendiga 

 

Kommunikatsioon Patsiendile, lähedastele, teistele osakondadele antakse edasi info vajalike 
meetmete rakendamise kohta 

 

 



 

Lisa 4 Piiskisolatsiooni abinõude elemendid tervishoiuasutuste erinevate tasandite korral 

Element Aktiivravi haigla Pikaravi/hooldusasutus Amb./päevaravi 
asutus 

Kodu 

Ruum, ruumi 
nõuded 

Uks võib olla avatud, patsient on ruumis või voodikohal Võimalusel 
eraldi, 
eemal 

teistest 
1m vahega 

 Eraldi ruum tualeti 
ja 

pesemisvõimalusega 
Kohortida, kui sama 
tekitajaga mitu 
haigestunut 

Taga vähemalt 1 m 
eraldus teistest 
patsientidest, kui ei 

ole eraldi ruum 
võimalik, 
eralduskardinad 
/sirm vajalikud 

Ruum vastavalt 
olukorrale, võimalusel 

eraldamine 
Kui omaette ruumi ei 
ole, siis hooldada 
patsienti voodikohal 

kardinatega/sirmiga 
eraldades 

Tagada 
patsiendi 

eraldamine 
tavaooteruumis 
teistest 
patsientidest, 

vahe 
võimalusel min 
1 m, patsiendile 

kaitsemask, 
kätehügieen 
oluline 

Tähistus Ruumi tähistamine  

Kindad Ruumis vahetu kontakti korral patsiendi juures  

Kaitsemask Patsiendi lähiümbruses liikudes (lähemal kui 1 m distantsil) 

Meditsiiniseadmed 

asjad ruumis 

Patsiendi põhised võimalusel 

Paberkandjal infot, elektroonilisi andmekandjaid ruumi ei viida, seadmeid, 

vahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse kasutuse vahepeal 

Keskkonna 
puhastus, 
koristamine 

kontaktpinnad desinfitseeritakse  
üldpinnad puhastatakse tavapäraselt 

Transport Limiteeritakse transporti nii palju kui võimalik, transpordil 
asetatakse patsiendile kaitsemask.  

 

Kommunikatsioon Patsiendile, lähedastele, teistele osakondadele antakse edasi info vajalike 

meetmete rakendamise kohta 

 

 



 

 

Lisa 5 Õhkisolatsiooni abinõude elemendid tervishoiuasutuste erinevate tasandite korral 

Element Aktiivravi haigla Pikaravi/hooldusasutus Amb./päevaravi 
asutus 

Kodu 

Ruum, ruumi 
nõuded 

Õhklevi isolatsiooni palat vajalik esimesel võimalusel 
Uks suletud, patsient on ruumis või voodikohal 

standard 

Tähistus Ruumi tähistamine Pole vajalik 

Respiraator tbc 
korral 

Vajalik ruumi sisenemisel, eemaldatakse peale ruumist 
väljumist 

Respiraator ei ole vajalik, kui töötaja on immuunne leetrite, 
tuulerõugete suhtes 

 

Kindad, kittel jt. 
isikukaitsevahendid 

Ruumis vahetu kontakti korral patsiendi juure, kui on oht 
kokkupuuteks kehavedelike ja pritsmetega 

Pole vajalik 

Meditsiiniseadmed 
asjad ruumis 

Patsiendi põhised võimalusel 

Paberkandjal infot, elektroonilisi andmekandjaid ruumi ei viida, seadmeid, 
vahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse kasutuse vahepeal 

Keskkonna 

puhastus, 
koristamine 

 kontaktpinnad desinfitseeritakse  

üldpinnad puhastatakse tavapäraselt 

Transport Limiteerida transporti nii palju kui võimalik, transpordil 
asetatakse patsiendile kaitsemask. Töötajad kasutavad 
respiraatorit 

 

Kommunikatsioon Patsiendile, lähedastele, teistele osakondadele antakse edasi info vajalike 
meetmete rakendamise kohta 

 




