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KLIINIKUMI INFEKTSIOONIKONTROLLI ABINÕUD VASTAVALT COVID-19 OHUTASEMELE  

- Ohutase kehtestatakse infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul. 

- Ohutase vaadatakse üle üldjuhul üks kord nädalas, reedeti. 

- Kommunikatsiooniteenistus tagab informatsiooni edastamise kehtiva ohutaseme ning sellele 
vastavate infektsioonikontrolli meetmete kohta. 

- Osakondade juhatajatel ja vanemõdedel on kohustus informeerida personali ja patsiente 
kehtestatud ohutasemest ning tagada vastavate infektsioonikontrolli meetmete täitmine.  

- Kontrolli ohutusmeetmete täitmise üle teostab infektsioonikontrolli teenistus. 

 
 ROHELINE 

Tavaolukord 
Järgida 
infektsioonikontrolli 
standardnõudeid 

KOLLANE  PUNANE 

PERSONAL 

Vaktsineerimine 
 

Tugevalt soovituslik Tugevalt soovituslik  Tugevalt soovituslik 

Kätehügieen  Kohustuslik  Kohustuslik  Kohustuslik  
Kirurgilise maski kandmine:  
- lähikontaktis 

patsiendiga 
Kohustuslik  Kohustuslik  Kohustuslik  

- lähikontaktis teiste 
töötajatega 

Vabatahtlik  Kohustuslik  Kohustuslik   

- üldkasutatavas 
ruumis 

Vabatahtlik  Soovituslik  Kohustuslik  

Tööalased koosolekud, 
sh konverentsid ja 
visiidid kliinikumis 

Lubatud 
 

Lubatud 
 

Lubatud  
 

Mittetööalased 
kollektiivsed 
kohtumised kliinikumis 

Lubatud Lubatud  Ei ole lubatud 
 

ÜLIÕPILASED 

Vaktsineerimine 
 

Tugevalt soovituslik, 
vastutavad 
õppeasutused 

Tugevalt soovituslik,  
vastutavad õppeasutused 

Tugevalt soovituslik, 
vastutavad 
õppeasutused 

Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 
Auditoorne ja praktiline 
õpe 

 

Piiranguteta 
 

Lubatud 
 
Vaktsineerimata üliõpilasel ei 
ole lubatud lähikontakt 
patsiendiga 

Lubatud 
 
Vaktsineerimata 
üliõpilasel ei ole lubatud 
lähikontakt patsiendiga 

Kirurgilise maski 
kandmine 

Kohustuslik 
lähikontaktis 
patsiendiga 
 
 
 

 

Kohustuslik   
  

Kohustuslik   
 

PATSIENDID 

Vaktsineerimine  Tugevalt soovituslik  Tugevalt soovituslik  Tugevalt soovituslik  
Kätehügieen  Kohustuslik  Kohustuslik  

  
Kohustuslik  
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Kirurgilise maski kandmine:  
- lähikontaktis töötajaga  Kohustuslik  Kohustuslik  

 
Kohustuslik  
 

- üldkasutatavas ruumis Vabatahtlik Soovituslik Kohustuslik 
SARS-COV-2 testimine asümptomaatilistel patsientidel : 
statsionaar  Ei ole vajalik  Kohustuslik  

(va patsientidel, kel eelneva 
3 kuu jooksul on 
diagnoositud COVID-19) 
 

Kohustuslik  
(va patsientidel, kel 
eelneva 3 kuu jooksul 
on diagnoositud COVID-
19) 

päevakirurgia  Ei ole vajalik Ei ole kohustuslik. 
Testimiseks võib kasutada 
professionaalset antigeeni 
kiirtesti 

Kohustuslik  
(va patsientidel, kel 
eelneva 3 kuu jooksul 
on diagnoositud COVID-
19) v vaktsineeritud 

ambulatoorne (sh. 
päevaravi) 

Ei ole vajalik Ei ole vajalik Ei ole vajalik 

KÜLASTAJAD JA SAATJAD  

Vaktsineerimine Tugevalt soovituslik Tugevalt soovituslik Tugevalt soovituslik 
Kätehügieen Kohustuslik Kohustuslik  Kohustuslik 
Kirurgilise maski kandmine 
- lähikontaktis töötaja ja 

patsiendiga 
Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik 

- üldkasutatavas ruumis Vabatahtlik Soovituslik Kohustuslik 
Külastajad Lubatud 

 
Lubatud vaktsineeritud 
külastajale.  
Teistele külastajatele lubatud 
põhjendatud juhtudel 
kokkuleppel raviarstiga 

Ei ole lubatud 
Lubatud on põhjendatud 
juhtudel kokkuleppel 
raviarstiga 

Patsientide saatjad Lubatud 
 

Lubatud 
 
SARS-CoV-2 testimine ei 
ole kohustuslik. Testimiseks 
võib kasutada 
professionaalset antigeeni 
kiirtesti (va saatjatel, kel 
eelneva 3 kuu jooksul on 
diagnoositud COVID-19) 

Lubatud  
 
SARS-CoV-2 testimine 
kohustuslik  
päevakirurgia 
patsientide saatjatel 
ning haiglasse jäävatel 
saatjatel. Kasutatakse 
professionaalset 
antigeeni kiirtesti (va 
saatjatel, kel eelneva 3 
kuu jooksul on 
diagnoositud COVID-19) 

 

 

Koostaja: infektsioonikontrolli teenistus 


