
Infektsioonikontrolliteenistus 12.02.2020 

 

Uue koronaviirusinfektsiooni (COVID-19) käsitlusjuhend Kliinikumis 

 

Uus koronaviirus (SARS-CoV-2) põhjustab ägedat alumiste hingamisteede 
infektsiooni (COVID-19). 

 

1. Haigusjuhu definitsioonid  

 
a. VÕIMALIK HAIGUSJUHT, mis vajab SARS-CoV-2 suhtes laboratoorset uurimist, 

peavad olema täidetud nii kliinilised kui epidemioloogilised kriteeriumid 

  
KLIINILISED KRITEERIUMID 

Patsient, kellel on äge alumiste hingamisteede infektsioon (esineb vähemalt üks järgmistest 
ägedalt avaldunud sümptomitest: palavik, köha, hingeldus)  

JA  

EPIDEMIOLOOGILISED KRITEERIUMID 

14 päeva enne sümptomite ilmnemist esines üks  järgnevatest epidemioloogilistest 
kriteeriumidest:  

viibis riskipiirkonnas (Hiina, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, 
Tai Kuningriik), kus on teadaolevalt jätkuv SARS-CoV-2 levik 
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-
ncov  

VÕI 

oli lähikontakt haigega, kellel on kinnitunud COVID-19 

VÕI 

töötas või viibis tervishoiuasutuses, kus raviti COVID-19 patsiente 

 

Lähikontakt kinnitunud haigusjuhuga viimase 14 päeva jooksul:  

- Tervishoiuteenuse osutamisega seotud tegevus:  

•  COVID-19 patsiendile osutatud otsene ravi või hooldus,  
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• töötamine koos tervishoiutöötajatega, kellel on diagnoositud COVID-19 

• COVID-19 patsiendi külastamine või temaga samas keskkonnas viibimine 

§ Lähikontaktis töötamine (sh sama klassiruumi jagamine) COVID-19 
patsiendiga 

§ Reisimine koos COVID-19 patsiendiga või samas transpordivahendis 
viibimine 

§ Elamine samas majapidamises  COVID-19 patsiendiga 

 
b. KINNITUNUD HAIGUSJUHT 

Patsient, kellel sõltumata  kliinilistest sümptomitest on laboratoorselt 
kinnitunud COVID-19.  

 
2. Patsiendi paigutamine   
Hospitaliseerimise vajaduse määrab patsiendi seisund. Epidemioloogilistel  näidustustel 
patsiente ei hospitaliseerita.  

Patsient kannab kirurgilist maski kuni isolatsioonipalatisse paigutamiseni ja edaspidi 
transpordil väljaspool isolatsioonipalatit. 

Patsient isoleeritakse negatiivse õhurõhuga, ventilatsiooniga 6-12 õhuvahetust tunnis ja 
soovitavalt lüüsiga varustatud ühekohalisse isolatsioonipalatisse (vt. Mikroorganismide 
haiglasisese leviku vältimise juhend JKL-52). 

Tehnikateenistus monitoorib isolatsioonipalati rõhku  igapäevaselt. 

Palati uksele pannakse õhkisolatsiooni silt. 

 
3. Isikukaitsevahendite kasutamine tervishoiutöötajatel 
Lisaks standardabinõudele  rakendatakse täiendavalt kontakt- ja õhkleviisolatsiooni (vt. 
Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend JKL-52). 

Personal kannab järgnevaid isikukaitsevahendeid:  

• FFP3 (EN 149) respiraatorit 
• Veekindel kaitsekittel ( L suurus refkood – 25305524, XL suurus refkood  

27779) 
• Pikendatud randmeosaga kindad 
• Kaitseprillid/ekraan 
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4. Patsiendiga lähikontaktis olnud personal  
Osakonna vanemõde koostab kõikidest töötajatest, kes olid lähikontaktis võimaliku või 
kinnitunud haigusjuhuga, nimekirja (töötaja nimi, kokkupuute kuupäev ja patsiendi nimi). 

 
5. Laboratoorne diagnostika 
Proovimaterjal: materjal alumistest hingamisteedest: röga, trahhea aspiraat, 
bronhoalveolaarse lavaazi vedelik (BAL).  

Kui alumistest hingamisteedest materjali võtmine pole võimalik võtta ninaneelukaabe, 
ninaneeluaspiraat. 

Proovimaterjal alumistest hingamisteedest võtta steriilsesse keeratava korgiga proovitopsi.  

Proovimaterjali võtmine ninaneelukaapeks: kuiva steriilse tampooniga ninaneelust alumise 
ninakarbiku piirkonnast tugeva pöörava liigutusega, et saada võimalikult rohkem nakatunud 
rakke. 
 
Lekkekindel proovinõu pakkida tihedalt suletavasse minigrip plastikkotti.  
 
Saatekiri: on leitav labori kodulehelt Ühendlabor/Tellimislehed/Muud tellimislehed. 
Saatekiri välja trükkida, täita ja saata koos proovinõuga vastuvõtu ja logistika keskusesse. 

 
Lisaks SARS-CoV-2 diagnostikaks vajalikule proovimaterjalile võetakse kõikidelt 
patsientidelt ka proovimaterjal hingamisteede viiruste RNA/DNA paneelide jaoks:  A-, B-
gripi viiruse, RSV RNA paneel ja Adeno-, entero-, metapneumo-, paragripiviiruse RNA/DNA 
paneel. 

 
6. Meditsiinilised diagnostika-, hooldus- ja põetusvahendid 
Kõik vajalikud vahendid patsiendi jaoks planeeritakse isolatsioonipalatisse ning on võimalusel 
ühekordsed. 

Korduvakasutuses  olevad töövahendid puhastatakse puhastusainega ja desinfitseeritakse 
alkoholipõhise desinfektandiga enne uuesti kasutusele võttu. Puhastusainena kasutada 
Neutral Cleaner töölahust ja desinfektsiooniks Bacticid’i. 

 
7. Keskkond 
Personal, kes viib läbi pindade puhastamist ja desinfitseerimist peab kasutama 
isikukaitsevahendeid (vt. punkt 3). 
 
8. Puhastamine 
Igapäevaselt tuleb palatis kõik kontaktpinnad desinfitseerida alkoholipõhise desinfektandiga 
Bacticid. 
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Palati lõppkoristusel tuleb kõik kontaktpinnad puhastada puhastusaine  Neutral Cleaner 
töölahusega ja desinfitseerida  alkoholipõhise desinfektandiga Bacticid.  
 
9. Voodipesu 
Palati lõppkoristusel tuleb kogu  tekstiilist voodivarustus (padjad, tekid, linad ja jne) suunata 
pesumajja pesemiseks. Voodivarustus pakendada isesulavasse pesukotti ning 
transportimiseks täiendavalt läbipaistvasse kotti. Koti välispind desinfitseerida 
alkoholipõhisepõhise desinfektandiga Bacticid.  
 
10.  Jäätmed 
Palatis tekkivad jäätmed koguda  vastavalt kliinikumis kehtivale jäätmekäitluseeskirjale 
kollasesse erimärgistusega kotti. Palatist väljatoomisel koti välispinnad  desinfitseerida 
alkoholipõhise desinfektandiga Bacticid. 
 
11.  Kontakt Terviseametiga 
COVID-19 kahtluse korral helistada kohe Terviseameti valveametnikule 53440429.  
 


