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NELJÄ TAPAA
TURVALLISEEN
PALUUSEEN Koronapandemian aiheuttama tilanne on vaikuttanut

työntekoomme; osa on työskennellyt ja työskentelee
edelleen etänä, osan työssä suojautuminen on saanut
uudenlaisen merkityksen. Uudet työskentelymallit ovat
tulleet jäädäkseen; etätyö, lähityö ja hybridityö ovat tätä
päivää. 

Yhteiskunta on avautumassa jälleen asteittaan ja moni on
palaamassa työpaikalle. Monia asioita tulee tarkastella
uudella tavalla, jotta työympäristömme olisi turvallinen.
Turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, sillä vain siten
estetään virusten leviämistä työympäristössä. Jotta sinä voit
keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi, Lyreco on apunasi.
Haluamme auttaa sinua ja yritystäsi luomaan turvallinen
työympäristö koko henkilöstölle.



HUOLEHDI
SOSIAALISESTA
ETÄISYYDESTÄ

TYÖTILOJEN
UUDELLEEN
JÄRJESTÄMINEN

Yhteisissä työtiloissa haasteeksi voi
muodostua riittävä etäisyys
työntekijöiden välille. Näin voi olla
esimerkiksi avokonttoreissa ja
jaetuissa työhuoneissa.Turvallinen
etäisyys on hyvä merkitä
esimerkiksi lattiaan tai pöytään
jatkuvaksi muistutukseksi.
Läpinäkyvillä plekseillä, sermeillä
tai työpisteiden väliin sijoitetuilla
huonekaluilla voidaan myös
rakentaa fyysisiä suojia riittävän
etäisyyden säilyttämiseksi.
Työpöytien vaihto pienemmiksi voi
myös auttaa tilan uudelleen
järjestämisessä.Lisäksi työskentelyä
toimistossa voi porrastaa: osa
työntekijöistä voi työskennellä
etänä ja osa toimistolla.

Huolehtimalla fyysisestä etäisyydestä voimme hillitä virusten
leviämistä parhaiten. THL:n suositusetäisyyksiä tulee
noudattaa. Monet meistä työskentelevät avotoimistoissa,
jolloin työtilat vaativat todennäköisesti uudelleen järjestelyjä
ja uusien pelisääntöjen luomista.

Meidän tulee myös tervehtiä toisiamme uudella tavalla.
Kättelyn ja halausten sijaan voimme tervehtiä toisiamme
esimerkiksi tasavallan presidenttimme ehdottamalla
”intiaanitervehdyksellä”.



Koronaviruskriisin alettua monet yritykset
siirsivät valtaosan työntekijöistään
etätöihin. Monille tämä oli aivan uusi
tilanne. Yritykset ja työntekijät ovatkin
joutuneet oppimaan uusia toimintatapoja.
Teams-kokoukset ovat varmasti tulleet
monille meistä enemmän kuin tutuiksi. 

Moni meistä on tehnyt etätöitä pitkään ja
on kaivannut sosiaalisia kontakteja ja
yhdessä tekemistä myös kasvotusten. On
tärkeää muistaa ja malttaa noudattaa
uusia toimintatapoja. 

Työskentelyä toimistolla ja etänä voidaan
jaksottaa, jotta sosiaalinen etäisyys ei
vaarannu. 

Etätyöskentelyssä kommunikoinnin
tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Yrityksillä
tulee olla selvät pelisäännöt etä ja
hybridityöskentelyyn; ne tulee olla
selkeästi kommunikoitu kaikille
työntekijöille.

Hyvän käsihygienian merkitys on
koronapandemian myötä vain vahvistunut. 
Käsien puhdistaminen tulee olla mahdollista
siirryttäessä tilasta toiseen (ulkoa sisään,
neuvotteluhuoneeseen, aulaan, taukotiloihin
jne). Siirtymispisteissä on hyvä olla tarjolla
desinfioivia käsihuuhteita. Tärkeintä on
kuitenkin käsien pesu vedellä ja saippualla.

TÄRKEINTÄ ON
TYÖNTEKIJÖIDEN
TERVEYS JA
TURVALLISUUS

ETÄTYÖN
JATKAMINEN



Vinkkejä 
TOIMISTOON
Laita tiloihin, etenkin siirtymispisteisiin
infotaulut, jotka ohjeistavat hyvästä
käsihygienista. Laita pisteisiin saataville
desinfioivaa käsihuuhdetta.
Käsidesiautomaatit, joihin ei tarvitse käsin
koskea, ovat suositeltavia.

Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan
automaatiota ovien avauksissa sekä valojen
päälle- ja poiskytkennässä.

Vältä hissin käyttöä mahdollisuuksien
mukaan, jotta tartuntariskiä ei synny hissin
kosketuspinnoista. Suosi portaita.

Rajoita ilmastoinnin käyttöä ja tuuleta tilat
päivittäin.

Siivoa toimisto päivittäin. Pyyhi pölyt ja käytä
pöytäpinnoilla pintadesinfiointiaineita. Älä
unohda näyttöjen ja näppäimistön
puhdistamista. Muista myös puhelimen
puhdistaminen.

Päällystä usein kosketettavat pinnat 
(ovien kahvat, valokytkimet) viruksia
torjuvalla teipillä.



Vinkkejä 
MYYMÄLÖIHIN
Rajoita asiakkaiden samanaikaista oleskelua
myymälässä.

Noudata riittävää turvaetäisyyttä
työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Informoi
asiasta lattiamerkinnöin ja infotauluin.
Työntekijöiden työvaatteisiin voi lisätä
turvaetäisyydestä muistuttavan viestin. Asenna
pleksilasit asiointipisteisiin pisaratartuntojen
estämiseksi.

Puhdista kosketuspinnat säännöllisesti
(laskimet, kassakoneet, maksupäätteet,
ostoskorit ja –kärryt)

Aseta tuotteet esille niin, ettei niitä tarvitse
kosketella ja käytä kosketellessa
suojakäsineitä.

Päällystä usein kosketettavat pinnat 
(ovien kahvat, valokytkimet) viruksia
torjuvalla teipillä.



Vinkkejä 
JULKISELLE
SEKTORILLE
Rajoita ihmisten samanaikaista oleskelua
tilassa.

Asenna läpinäkyvä pleksi/suojalasi
työntekijän ja asiakkaan väliin.

Merkitse odotusalueilla turvaetäisyydet
ihmisten välillä esim. lattiatarroin.

Jätä odotusalueiden ovet auki.

Desinfioi työpiste (pöydät, toimistokoneet,
toimistotarvikkeet, hiiret jne) päivittäin.

Poista käytöstä kahvi- ja vesiautomaatit. 
Poista myös lehdet ja esitteet.

Päällystä usein kosketettavat pinnat 
(ovien kahvat, valokytkimet) viruksia
torjuvalla teipillä.



TURVALLISESTI 
TYÖPAIKALLA

Koronaviruksen aiheuttama pakkoerakoituminen
ei ole ollut kaikkille helppoa ja moni on kaivannut
kotitoimistolta työpaikalle. Työhönpaluu vaatii
työnantajilta toimenpiteitä, jotta työpaikoilla
voidaan työskennellä turvallisesti yhdessä.

Ykkösprioriteetti korona- ja muiden virusten
kontrolloinnissa on rajoittaa niiden
leviämismahdollisuuksia. Tiuha käsien peseminen,
pintojen desinfiointi ja kahden metrin turvavälin
pitäminen ovat meille jo arkipäiväisiä
toimenpiteitä, mutta ne eivät yksinään riitä
olosuhteissa, joissa jaetuissa tiloissa
työskennellään kokonaisia työpäiviä ja -viikkoja.

Tässä kirjoituksessa kerromme, kuinka työpaikoille
voidaan palata ilman huolta tartunnoista. 

Omista huoneista avo- ja monitoimitiloihin
siirtyminen on ollut trendi jo vuosikymmeniä. 

Siirtymisessä on tavoiteltu sosiaalisuuden ja
yhteistyön lisäämistä, mutta koronaviruksen myötä
tilanne on kääntynyt päälaelleen, kun sosiaalista
kanssakäymistä on täytynyt rajoittaa. 

Onkin ironista, että nyt kun vanhanaikaisille
koppitoimistoille olisi epidemian aikaan tarvetta,
ei niitä enää juuri ole. Peliä ei ole kuitenkaan
menetetty, sillä työtilojen mukauttamiseen on
monia keinoja. Olet varmasti nähnyt kauppojen
kassoilla ja muissa asiakaspalvelupisteissä
pleksilaseja, jotka toimivat suojamuurina
asiakkaiden ja henkilöstön välissä. 

Fyysinen este on erittäin tehokas tapa estää
virusten leviäminen, ja tällaisia suojia on tarjolla
myös toimisto-olosuhteisiin.

MUKAUTUVAT 
TYÖTILAT



YHTEISET TILAT

Sermit ja seinämät
Sermi pysäyttää virusten
leviämisen ilmateitse sekä toimii
samalla äänieristeenä ja
yksityisyydensuojana. Sermejä
on myös helppo siirtää paikasta
toiseen tarpeen mukaan.

Läpinäkyvät pisarasuojat

Avautuvatko ovet automaattisesti vai pitääkö jokaisen
kulkijan vetää ovenkahvasta?  

Kulkeeko ovesta paljon ihmisiä samaan aikaan esimerkiksi
vuoronvaihdon yhteydessä? 

Kirjaudutaanko sisään yhteiskäyttölaitteella? 

Hygieenisiä työskentelytiloja suunniteltaessa on helppo
keskittyä henkilökohtaisiin työpisteisiin, mutta
yhteiskäyttötilojakaan ei pidä unohtaa. Virustartuntojen
ehkäisyssä tulee huomioida kaikki tilat ulko-ovelta vessoihin
ja hisseihin. Yhdestä ovesta voi kulkea kymmeniä tai jopa
satoja ihmisiä päivässä. Selvitä ainakin seuraavat asiat: 

Niin ovenkahva kuin kirjautumislaitekin ovat alustoja, joihin
virus voi jäädä väijymään seuraavaa tulijaa. Ovelle
muodostuva ruuhka voi puolestaan aiheuttaa ongelmia
turvavälien pitämisessä. Tarjoa välineet pintojen
desinfiointiin, ja muistuta opaskyltein tai tarroin turvavälin
pitämisestä.

Usein kosketeltaville pinnoille (ovien kahvat, valokatkaisimet)
voidaan laittaa viruksia estävä teippipinnoite.

Yhteistyö on monessa ammatissa
elintärkeä osa työssä
suoriutumista. Akryylisen
pisarasuojan läpi näet ja
kuulet kollegasi aivan kuten
ennenkin, mutta pysytte
molemmat suojassa pisaratartunn
oilta.

Luo virtuaalisia tiloja

Viestintä on elintärkeää
riippumatta siitä, missä tiimisi
jäsenet työskentelevät. Teams,
Skype, Trello, Slack ja
Zoom ovat hyviä esimerkkejä 
yhteistyöhön tarkoitetuista online-
työkaluista, joiden avulla voit pitää
koko tiimin ajan tasalla, vaikka
olisitte hajallaan pitkin maailmaa.



Taukotilat

Kahvihuoneet ja muut
rentoutumiseen tarkoitetut alueet
kannattaa varustaa ainakin
desinfiointipyyhkein ja opastein,
joissa muistutetaan esimerkiksi
omien astioiden pesemisestä
heti käytön jälkeen.

Saniteettitilat

Pääseekö vessaan koskematta
käsillä ovenkahvaan? Entä saako
saippuaa, paperia ja käsidesiä
annosteltua koskettamatta
laitteita? Muista myös tehostettu
ylläpitosiivous, jonka avulla tilat
pysyvät puhtaampina. 

Ovien kahvoihin ja
valokatkaisimiin voidaan laittaa
myös viruksia ehkäisevää
teippiä.

Kulkuväylät, hissit ja portaat

Saatat joutua rajoittamaan
ihmisten liikkumista kulkuväylillä.
Voit esimerkiksi ohjeistaa
korkeintaan kahden ihmisen
menevän kerrallaan hissiin.
Harkitse myös
käsidesiautomaatteja portaiden
äärelle ja desinfiointipyyhkeitä
usein kosketeltujen pintojen,
kuten kaiteiden, ovien tai hissin
ohjauspaneelien läheisyyteen. 

Odotushuoneet

Niin tylsää kuin se onkin,
harkitse kaiken lukumateriaalin
poistamista odotustiloista. 

Yhteiskäytössä olevat lehdet ja
esitteet voivat kerätä pinnalleen
kokonaisen kavalkadin
bakteereita ja viruksia. 

Jos mahdollista, eliminoi myös
tarve tehdä allekirjoituksia
jaetulla kynällä tai pädillä.
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Kulkureitit

Varmista, että etäisyyttä on helppo pitää kaikkialla. Hyvä tapa välttää ihmisten tahattomia
yhteentörmäyksiä on luoda yksisuuntainen kulkureitti toimitilojen halki. Mitä vähemmän reitillä
on risteyskohtia, sitä pienempi riski on viruksen leviämiseen.  

Uusi istumajärjestys 

Vapaasti valittavat istumapaikat ovat ainakin toistaiseksi historiaa, ja jokaisella tulisi
olla oma paikka. 

Oman tilan rajaamiseen on olemassa esimerkiksi pöydänjakajia, pöytäsermejä ja läpinäkyviä
pisarasuojia. Jos toimistossa on tilaa, kannattaa sijoittaa työntekijät myös mahdollisimman
kauas toisistaan. Kasvokkain istumista tulee välttää. 

Muistuta sosiaalisesta etäisyydestä

Suosittelemme käyttämään opasteita muistuttamaan etäisyyden pitämisen tärkeydestä. 
Se on helpointa tehdä tarrojen ja opaskylttien avulla. 

Vuorotelkaa toimistopäiviä

Paikan päällä olevien työntekijöiden tai asiakkaiden määrän vähentäminen auttaa
vähentämään tartuntariskiä. Näin ollen etätöitä kannattaa edelleen suosia. Työpaikallakin
voidaan työskennellä esimerkiksi vuoroviikoin, jos moni haluaa yhteisiin tiloihin.

TILAN SUUNNITTELU



Työntekijöiden etätyöskentelyn mahdollistaminen on edelleen tärkeää, jotta mahdollisen epidemian
toisen aallon vaikutukset saadaan minimoitua. Kuten edellä on todettu, joillekin etätyöskentely on
raskasta.

Onkin hyvä huolehtia siitä, että toimistolle pääsevät ensisijaisesti ne, joille kotona työskentely tuottaa
hankaluuksia. Voit auttaa työntekijöitäsi myös kotitoimisto-olojen parantamisessa. Monessa kodissa
on paljon häiriötekijöitä, joten otathan huomioon myös työntekijöiden yksilölliset tarpeet. 

Yksi voi pärjätä vastamelukuulokkeiden avulla siinä, missä toinen saattaa tarvita lisäksi joustoja
työaikaan tai apua lastenhoidossa. Pienilläkin muutoksilla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus
työntekijän tuottavuuteen ja hyvinvointiin. 

Nopeasti itsensä takaisin maksavia panostuksia ovat ainakin ergonomiset työvälineet, kunnolliset
tietoliikenneyhteydet ja hyvät välineet etäpalavereihin. Tiedäthän, että voit tilata Lyrecolta tuotteita
suoraan työntekijäsi kotiovelle? Olemme mukana tukemassa ja auttamassa tehokkaassa
työskentelyssä, teit sen sitten kotoa tai toimistolta käsin.

KOTITOIMISTO



Teollisuudessa ja terveydenhuollossa kasvosuojat ovat olleet olennainen osa toimintaa jo pitkään.
Nykyisen poikkeustilanteen myötä niiden merkitys korostuu jokapäiväisessä elämässämme ja useat
tutkimukset suosittavat maskien käyttöä.. Miten mikäkin maski suojaa? Entä mitä niiden oikeanlaisessa
käytössä pitää ottaa huomioon? 

Vaikka kasvosuojien käyttö jokapäiväisessä elämässä on toistaiseksi ollut harvinaista, monilla toimialoilla
ne ovat olennainen osa turvallista työntekoa: niitä käytetään etenkin teollisuudessa tai toimialoilla, joilla
hygienia on oltava korkealla tasolla, esimerkiksi terveydenhuollossa ja elintarviketeollisuudessa. Näiden
toimijoiden käyttämät kasvosuojat voidaan karkeasti jaotella kahteen ryhmään: hygieniamaskit ja
hengityssuojaimet.

Kasvomaskit
M I S S Ä  J A  M I T E N
N I I T Ä  K Ä Y T E T Ä Ä N ?



SUU-NENÄSUOJA: SUOJAA PISAROILTA
Suu-nenäsuojalla tarkoitetaan kirurgista maskia, jota käytetään laajalti terveydenhuollossa.
Terveydenhuollon käyttämät puolimaskit koostuvat yhdestä tai useammasta kerroksesta paperia tai
kuitukangasta ja maski pysyy paikoillaan joko korvien tai pään taakse asetettavilla lenkeillä. Suu-
nenäsuojan tarkoitus on suodattaa bakteereja, ja se vähentää ilmaan pääsevien taudinaiheuttajien eli
pisaratartuntaa aiheuttavien hiukkasten määrää. Taudinaiheuttajia vapautuu ilmaan etenkin
puhuessamme, yskiessämme, aivastaessamme ja niistäessämme. Tämän hetkisen tiedon mukaan suu-
nenäsuoja ei suojaa muilta ihmisiltä saatavilta viruksilta, sillä se ei ole tarpeeksi tiivis.

Oikeanlainen käyttö 
Suu-nenäsuojan on peitettävä suu, nenä ja leuka ja sen on oltava
suoraan vasten kasvoja. Maskia ei pidä kosketella käytön aikana.

Ota huomioon
Suu-nenäsuoja on yleensä kertakäyttöinen, eikä sitä voi käyttää
useaan kertaan. Se on hävitettävä asianmukaisesti käytön jälkeen.
Suu-nenäsuoja suojaa muita. Se estää sinulta erittyviä pisaroita
leviämästä ilmaan, kun niistät, aivastat, yskit tai puhut.

Yleisohjeet
Pese kätesi perusteellisesti (vähintään 30 sekunnin ajan) aina
ennen maskin asettamista kasvoillesi sekä heti sen jälkeen, kun
olet poistanut maskin kasvoiltasi ja hävittänyt sen.



FFP3 on korkein luokitus ja se tarjoaa parhaan suojan hiukkasilta sekä ilman epäpuhtauksilta. FFP3-
suojausluokan hengityksensuojaimia käytetään yleisesti kemianteollisuudessa, kun taas FFP2-
suojausluokan suojaimia käytetään paljon metalli- ja kaivosaloilla. FFP1-suojausluokan hengityssuojaimet
soveltuvat käyttöön altistuttaessa myrkyttömälle pölylle tai aerosolille.

Hengityssuojaimet ovat merkittävässä roolissa myös terveydenhuoltoalalla. Tehokasta viruksilta
suojautumista varten tarvitaan vähintään FFP2-suojausluokan hengityssuojain. FFP3-luokan
hengityssuojain puolestaan tulee tarpeeseen lääkäreille ja hoitajille, kun he altistuvat viruksille –
esimerkiksi koronaviruspotilaita tutkiessaan ja hoitaessaan.

Oikeanlainen käyttö
Suojaimen on peitettävä suu, nenä ja leuka. Hengityssuojaimen
on oltava suoraan kasvoja vasten, ja se on säädettävä
mukailemaan kasvonmuotoja.

Ota huomioon
Kasvojen karvoitus (esim. parta tai viikset) voi vaikuttaa
hengityssuojaimen istuvuuteen ja siten heikentää suojaimen
tehoa.

Käyttötarkoitus
Hengityssuojaimet tarjoavat suojaa pölyä, savua ja nestemäisiä
hiukkasia vastaan. FFP2- ja FFP3-suojausluokan hengityssuojaimet
suojaavat käyttäjäänsä myös viruksilta. Ne on tarkoitettu pääosin
terveydenhuollon ammattikäyttöön.

Yleisohjeet
Pese kätesi perusteellisesti (vähintään 30 sekunnin ajan) aina
ennen maskin asettamista kasvoillesi sekä heti sen jälkeen, kun
olet poistanut maskin kasvoiltasi ja hävittänyt sen.

HENGITYSSUOJAIMET 
SUOJAAVAT PÖLYÄ,
SAVUA, AEROSOLEJA
JA VIRUKSIA VASTAAN

Hengityssuojaimilla tarkoitetaan hiukkasia
suodattavia puolinaamareita ja ne voidaan jakaa
kolmeen suojausluokkaan: FFP1, FFP2 ja FFP3.
Luokittelusta riippuen ne tarjoavat suojan pölyä,
savua ja nestemäisiä hiukkasia eli aerosoleja
vastaan. Sen sijaan höyryiltä tai kaasuilta ne eivät
suojaa. Lyhenne FFP tarkoittaa ”Filtering Face
Piece” eli vapaasti käännettynä suodattava kasvo-
osa.



ÄLÄ ANNA 
PÖPÖJEN JYLLÄTÄ 
TYÖPAIKALLA

10 vinkkiä
parempaan

käsihygieniaan

Oikeaoppinen käsienpesu on terveydenhuollossa
ja elintarvikealalla jo rutiinia, mutta asiasta on
syytä muistuttaa myös toimistoympäristössä
työskenteleviä. Avotoimistojen, toimistohotellien ja
muiden yhteisöllisten toimistotilojen yleistymisen
myötä huolellinen käsienpesu on entistäkin
tärkeämpää, ja hyvään käsihygieniaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota.

Nykyään jopa puolet kaikista toimistotiloista on
avotoimistoja tai monitoimitiloja. Kun ihmiset
jakavat saman työtilan ja monitoimitiloissa jopa
yhteisen työpöydän ja –välineet, hyvän
käsihygienian merkitystä ei voida liikaa korostaa.

Essity Torkin teettämän tutkimuksen mukaan
42 % työntekijöistä on joskus mennyt
työpaikalleen sairaana. Bakteerit ja virukset
leviävät käsien välityksellä paitsi ihmisestä
toiseen myös kosketuspintojen kautta. 

Hyvä käsihygienia on helpoin ja halvin tapa
ehkäistä erilaisia tartuntoja ja vähentää
työntekijöiden sairastumista. Kokosimme alle
10 vinkkiä parempaan toimistohygieniaan.



1. Huolehdi käsienpesusta aina kun tulet ulkoa
sisään ja luonnollisesti ennen ruokailua sekä
jokaisen wc-käynnin jälkeen ja aivan erityisesti
silloin, kun olet koskenut samoja pintoja kuin
flunssainen henkilö. On erityisen tärkeää, että
sairaana ei tulla yhteisiin tiloihin.

2. Pese kätesi lämpimällä vedellä ja saippualla.
Työpaikoilla kannattaa panostaa laadukkaisiin
saippua-annostelijoihin.

3. Muista oikeaoppinen käsienpesutekniikka:
nopea huuhtelu ei riitä, vaan saippuaa kannattaa
hieroa kunnolla käsiin parinkymmenen sekunnin
ajan, jotta saippuan hankausominaisuudet irrottavat
mikrobit ja lian pois käden pinnalta.

4. Poista sormukset, korut ja kello käsienpesun
ajaksi, sillä niiden alle jäävä kosteus luo hyvät
olosuhteet mikrobien kasvamisella.

5. Kuivaamisessa on suositeltavaa käyttää
kertakäyttöisiä käsipapereita. Käsien kuivaaminen
varmistaa, että mikrobit poistuvat käsistä.

6. Käsipesun voi viimeistellä käsidesillä, joka
tappaa jäljelle jääneet mikrobit käsien pinnalta.
Käsien desinfiointi on paras ratkaisu myös silloin,
kun juoksevaa vettä ei ole tarjolla.

7. Likaiseen hanaan ja ovenkahvoihin ei kannata
koskea puhtailla käsillä. Suojaa kätesi esimerkiksi
käsipaperilla.

8. Pidä nenäliinoja aina käden ulottuvilla, jotta
niitä on helppo käyttää aivastellessasi ja yskiessäsi.
Heitä eritteiset nenäliinat suoraan roskiin.

9. Tärkeä osa käsihygieniaa on se, millaiseen
kuntoon käytettävä pesuaine jättää kätesi.
Rikkinäinen iho tarjoaa pöpöille hyvän
kasvualustan, eikä ihoa ärsyttävä ja kuivattava
pesuaine kannusta pesemään käsiä. Panosta siis
hellävaraiseen ja hoitavaan pesuaineeseen, jota on
ilo käyttää myös usein toistuvassa pesussa. Muista
myös ihoa hoitava, kosteuttava käsivoide. Terve iho
on paras suoja pöpöjä vastaan.

10. Edellä luetellut yleisohjeet pätevät ihan
jokaisella työpaikalla. Pidä käsihygieniastasi
vieläkin tarkempaa huolta, jos työtehtäväsi
sisältävät joitakin seuraavista toimenpiteistä:
ruoanlaitto tai muu elintarvikkeiden käsittely,
rahankäsittely, jätteiden, roskien tai kemikaalien
käsittely, sairaan henkilön hoitaminen, haavan
puhdistus ja sitominen tai eläinten hoitaminen.
Muista tutustua myös työpaikkasi omiin
ohjeistuksiin ja noudattaa niitä.
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TAKAISIN

TYÖPAIKALLE
K E S K I T Y  S I N U L L E  T Ä R K E I S I I N  A S I O I H I N ,

M E  A U T A M M E  S I N U A  P A L A A M A A N
B I S N E K S E N  P A R I I N
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