
 
 
 
 

 

 

 

Ohjeita ystävätoimintaan 10.6.20/SK 

 

Voit tavata ystäväsi ULKONA, mutta sinun on noudatettava 
seuraavia ohjeita: 

 

• sinun tulee olla terve kun tapaat ystäväsi 
• pese kädet tapaamisen ennen ja jälkeen 
• noudata hygieniaohjeita 

o Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos et voi pestä 
käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen 
hyväksymää käsihuuhdetta. 

o Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi,  jos 
kosketat niin pese uudestaan  

o Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin.  
o Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi. Pese kädet! 

• Pidä ystävääsi etäisyyttä 2m äläkä mene sisälle esim. 
kahvilaan  

• Pidä suusuojusta kun tapaatte (katso liitteestä miten 
suosuojus puetaan päälle ja miten sen kanssa toimitaan)  

• Kun tapaat ystävän vanhusten hoitopaikoissa  – ulkona – 
noudata kyseisen hoitopaikan ohjeita; tarkista ohjeet 
ennen tapaamista  
 

 

Suusuojuksia ja käsihuuhdetta (käsidesi) saat osastosta! 



 
 
 
 

Näin puet suu-nenäsuojaimen 
 

• Pese kätesi huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa 
kätesi kertakäyttöiseen käsipyyhkeeseen. Käytä alkoholipitoista 
käsihuuhdetta, jos sitä on saatavilla. Anna käsien kuivua kunnolla 
käsihuuhteen levittämisen jälkeen. 

• Ennen suu-nenäsuojaimen pukemista vedä suojainta ylhäältä ja 
alhaalta niin, että sen taitokset avautuvat kokonaan. 

• Aseta suu-nenäsuojain kasvojesi eteen, muotoile nenävahvike ja 
varmista, että suojain peittää nenän ja suun. 

• Kiristä ylemmät hihnat päälaelle ja alemmat hihnat niskaan. 
• Pese kätesi huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa 

kätesi kertakäyttöiseen käsipyyhkeeseen. Käytä alkoholipitoista 
käsihuuhdetta, jos sitä on saatavilla. Anna käsien kuivua kunnolla 
käsihuuhteen levittämisen jälkeen. 

• Pue muut tarvittavat suojaimet, kuten kertakäyttöiset suojakäsineet. 
• Älä koske kasvoihisi tai suu-nenäsuojaimeen. 

 
Näin riisut suu-nenäsuojaimen 
 

• Riisu suu-nenäsuojain koskemalla vain takana oleviin hihnoihin. Avaa 
ensin alahihnat ja sen jälkeen ylähihnat. 

• Riisu suu-nenäsuojain pitämällä kiinni hihnoista ja vetämällä se 
poispäin itsestäsi. Varmista, että suu-nenäsuojaimen ulkopinta ei osu 
sinuun. 

• Tiputa suu-nenäsuojain roskikseen. 
• Pese kätesi huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa 

kätesi kertakäyttöiseen käsipyyhkeeseen. Käytä alkoholipitoista 
käsihuuhdetta, jos sitä on saatavilla. Anna käsien kuivua kunnolla 
käsihuuhteen levittämisen jälkeen. 
 


