
1. Viranomaisten suositukset
Noudattakaa aina viranomaisten 
suosituksia. Näin suojaatte sekä itseänne 
että työtovereitanne.

2. Hissi
Arvioikaa, kuinka monta henkilöä voi käyttää 
hissiä samanaikaisesti, jotta käyttö on 
turvallista. Voitte myös erikseen ohjeistaa, mikä 
on suurin sallittu henkilömäärä hississä.

3. Saniteettitilat
Arvioikaa, onko siivoustaajuutta lisättävä, esim. 
päivittäinen puhdistus, wc-istuimien ja 
painepainikkeiden desinfiointi. Suositeltavin 
kuivausmenetelmä on paperi. Varmistakaa  
paperitelineiden riittävyys ja tarkistakaa,
onko esim. pöydille mahdollista lisätä 
paperitelineet. Kun lisätään papereiden käyttöä, 
tulee myös roskakorien riittävyys tarkistaa.

4. Neuvotteluhuoneet
Arvioikaa, kuinka monta henkilöä voi kerrallaan 
käyttää kutakin kokoustilaa. Ohjeistakaa 
henkilöstöä ilmoittamalla tilan 
enimmäishenkilömäärä. AV-laitteita on 
mahdollista pyyhkiä desinfioivilla pyyhkeillä.. 
Puhdistusainetta ei tule kuitenkaan suihkuttaa 
suoraan laitteeseen, vaan se tulee aina suihkuttaa 
ensin liinaan. 

5. Pukuhuoneet
Arvioikaa, kuinka monta henkilöä kerrallaan 
voi olla samanaikaisesti pukuhuoneissa ja 
ohjeistakaa tilojen käyttäjiä. Autamme 
ohjeistusten laadinnassa. 

6. Auditoriotilat
Ohjeistakaa tilojen käytössä esimerkiksi  
merkitsemällä paikat, joita saa käyttää. 
Arvioikaa ja ohjeistakaa, kuinka monta 
henkilöä kerrallaan saa olla auditoriotilassa.  

7. Yhteiskäyttöautot
Ohjeistakaa yhteiskäyttöautojen käyttäjiä, kuten 
että samojen henkilöiden tulisi käyttää yhtä autoa 
kerrallaan.  Varmistakaa tarvittavien 
desinfiointiaineiden saatavuus ja ohjeistakaa 
autojen puhdistuksessa.  

8. Kosketusnäytöt
Kosketusnäytöt ja muut laitteet ovat 
herkkiä vahvoille aineille. 
Puhdistusainetta ei saa suihkuttaa
suoraan, vaan liinan kautta. 

9. Sisääntuloaulat
Jos mahdollista, pyytäkää työntekijöitä 
käyttämään eri sisäänkäyntejä, jotta tilat 
eivät ruuhkaudu. Järjestäkää 
yksisuuntaisia kulkureittejä, jotta 
voidaan välttää tarpeettomia kohtaamisia 
ahtaissa tiloissa. 

10. Toimistotilat
Arvioikaa, onko siivoustaajuutta tarpeen lisätä. 
Varmistakaa, että riittävällä siivouksella taataan 
avokonttorin tai  monitilatoimiston sekä 
muiden tilojen turvallinen käyttö. 
Varmistakaa saippuatelineiden riittävyys ja 
lisätkää saippuapumppupulloja myös muualle 
kuin saniteettitiloihin.

11. Keittiötilat
Arvioikaa, tarvitaanko puhdistusta useita 
kertoja päivässä. Tarjotkaa esim.  
desinfiointipyyhkeitä, jotta työntekijät voivat 
pyyhkiä pintoja käytön jälkeen (ovenkahvat, 
kahvikoneet, pöytäpinnat). 

12. Kopiointi
Asettakaa saataville desinfiointipyyhkeitä, 
jotta työntekijät voivat pyyhkiä 
kosketusnäyttöä kopiokoneessa ennen 
käyttöä ja sen jälkeen. Pesuainetta ei saa 
suihkuttaa suoraan laitteeseen, vaan liinan 
kautta. 

13. Ravintolat ja kahvilat
Tehkää ohjeet tilojen käytön osalta.. 
Porrastakaa ruokailuaikoja. Sijoittakaa pöydät 
ja tuolit turvavälit huomioiden. Käyttäkää 
opasteita ja esim. lattiateippauksia. 

14. Aulapalvelu
Ohjeistakaa kävijöitä. Asentakaa suojapleksit
aulatiloihin suojaamaan työntekijöitä. 
Järjestäkää vierailijoiden rekisteröinti ilman 
kontaktia (ei yhteiskäyttökyniä tms.). 

15. Kuntoilutilat 
Jos avaatte kuntoalueita, muistakaa 
asettaa rajat enimmäishenkilömäärälle. 
Tehkää ohjeita kuntolaitteiden 
puhdistamiseksi ennen ja jälkeen 
käytön.

16. Terveys on tärkein
Muistakaa: Laatikaa ohjeistuksia, jotta 
kaikki tietävät, miten toimia, jos työntekijä 
tai tämän lähipiiri tuntee olonsa sairaaksi. 
Tarjoa jatkuvaa infoa oikeista 
menettelytavoista sairaustapauksissa.  

Tervetuloa takaisin työpaikalle!

Kiinteistöpalvelutoimittajananne haluamme tarjota näiden vinkkien avulla inspiraatiota ja 
konkreettisia ohjeita hetkeen, jolloin henkilöstö jälleen alkaa palata työpaikalleen. 
Poimikaa näistä vinkeistä teille parhaiten soveltuvat ja hyödynnettävissä olevat toimenpiteet. 
Noudattakaa näitä ohjeita soveltuvilta osin sekä varmistakaa oma ja muiden turvallisuus, kun 
palaatte jälleen työpaikallenne. Autamme mielellämme kaikissa mainituissa asioissa. 


	Slide Number 1

