
 
Koristussoovitused haiguste leviku tõkestamiseks 

kortermajades 
 

✓ Puhasta puutepinnad tavapärasest sagedamini. Puutepinnad on näiteks trepi käsipuud, liftinupud, 
ukselingid, ukseservad, postkastid, fonoluku nupud jne. Puhasta ka need pinnad, mis näivad puhtad! 

✓ Kasuta puhastamiseks puhast (pesumasinas pestud) lappi/moppi, soovituslikult mikrokiust. 

✓ Pindade puhastamisel kasuta kaitsekindaid. 

✓ Niisuta lapp/mopp selliselt, et tekstiil on niiske ning pind kuivab pärast puhastamist 30 sekundi jooksul. 
Mustuse, koos sellega viiruste eemaldamisel on oluline roll mehhaanikal, pühkida tuleb piisavalt tugevalt. 
Eriti määrdunud pindade puhul on soovitav kasutada märga meetodit. Märja meetodi puhul on oluline 
kuivatada, sest kuivatamiseta jääb pinnale mustus ja mikroorganismid.   

✓ Põrandate puhastamiseks pühi esmalt lahtine mustus kokku ning seejärel puhasta põrand lähtuvalt 
mustusest kas niiske või märja meetodiga. Kui põrand jääb märjaks, siis on vajalik kuivatamine. 

✓ Lapi/mopi niisutamiseks võib kasutada puhast vett või puhastusaine lahust. Puhastusaine Mayeri GREEN 
APPLE lahuse kasutamisel doseeri järgnevalt: mõõda 5ml = 1 teelusikas ainet 1 liitrile veele. Pärast 
puhastamist ei ole vajalik pindu loputada. Aine üledoseerimisel võib tekkida pinnale nakkuv ainekiht, mis 
justkui liimib mustust enda külge.  

✓ Voldi lappi selliselt, et erinevaid puutepindu puhastades keeratakse ette tekstiili puhas pool. Eesmärgiks on 
mustuse kokku korjamine, mitte laiali ajamine. Kui tekstiil on kortsutatult käes, siis pole võimalik mustust 
kokku koguda ning seda aetakse hoopis kõikjale ühtlaselt laiali. Ühe lapi/mopi määrdumisel võetakse 
kasutusele uus puhas lapp/mopp. Alusta puhastamist puhtamatest pindadest liikudes mustemate pindadeni. 

ESMATÄHTIS ON MUSTUSE KOKKU KOGUMINE.  
VIIRUST ON VÕIMALIK EEMALDADA PINNALT KORREKTSE PUHASTUSVÕTTEGA, 

DESINFITSEERIMINE EI OLE ILMTINGIMATA VAJALIK. 

✓ Kasutatud lapid, mopid ja koristustarvikud peavad olema puhtad. Kõik kasutatud koristustekstiilid pese 
pesumasinas pärast igat kasutamist 95°C juures.  

✓ Pese käsi sageli, kindlasti peale WC kasutamist, enne söömist, peale suitsetamist, 
peale köhimist /aevastamist, koju saabudes jne. Käsi peab pesema vee ja seebiga 
vähemalt 20 sekundit. NB! Väga oluline on käte kuivatamine. Kui käte pesemine ei 
ole võimalik, siis kasuta desinfitseerivat ainet.  

✓ Tühjenda ning puhasta igapäevaselt trepikojas olevaid prügikaste. 

✓ Võimalusel hoida lahti trepikoja topelt uksed, tuulutada trepikoda sageli ning 
trepikojas viibides üritada hoida teiste inimestega distantsi (2+2 reegel). Võimalusel 
märgista puutepinnad trepikojas suunamaks elanikel neid mitte kasutama. Näiteks 
pane ohukleepsud liftinuppude, trepikäsipuude või ukselinkide juurde.  

Vaata lisaks videot youtube.com Juhis puutepindade puhastamiseks 

      Puutepindade puhastamise juhis 

 

Juhendi koostas: Puhastusekspert OÜ 

Tallinna Linnavaraamet 

https://www.youtube.com/watch?v=AO9VOV2PcVU

