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Puhtus kui toiduhügieeni alustala

Helge Alt
Puhastusekspert OÜ

Ettevõttest

• Teadlik puhtus aastast 1998

• Meie koolitustel on osalenud üle 18 000 inimese

• Teadlikku puhtuse saavutamiseks:
• koolitame

• nõustame

• viime läbi auditeid
• aitame koostada hankeid
• aitame saavutada soovitud kvaliteeti
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Helge Alt

• Koristusvaldkonnas alates 1993

• Osalenud Eesti ravijuhendi 
koostamise töörühmas 
konsultandina

• Osalenud Biotsiidi seaduse 
rakendamise töörühmas 
Terviseameti juures

• Enesetäiendused koolitused 
erinevates riikides

Mis on koristamise eesmärk?
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Puutepindade puhtus
on hügieeni alustala

Puhastamine versus desinfitseerimine

• Puhastamine- pindadelt eemaldatakse mustus, 
mis seal olla ei tohi

• Desinfitseerimine- hävitatakse mikroorganismid, 
mis seal olla ei tohi

Desinfitseeri seal, kus vaja, tee seda nii nagu vaja, 
kontrolli tulemust!
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Mobiiltelefonide (haiglatöötajad) saastumine, 
Saksamaa 2012 ja 2020
• Tannhäuser, R. et al. 2022. Bacterial contamination of the smartphones of healthcare workers in a German tertiary-

care hospital before and during the COVID-19 pandemic

• https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0196655321006696?token=46540793D5779B5E190FFBE68451A637C
1AA3B763B8B0DFEA0AD10525F67E74CB353D8719F9925D0AD5EA944652FA8A2&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20220407152331

• coagulase-negative staphylococci (CNS = nahal elav, levinud bakter)

- 2012 oli 80,8 %; 2021 - 75 %

• Spoore moodustav aeroobne bakter

- 2012 oli 37,4 %; 2021 - 66,3 %

• Erinevate mikroobide poolt saastatus

- 2012 oli 54,5 %; 2021 - 79,1 %

• Puhastamine Igapäevaselt Kui on näha, et must Ei puhasta

2012 23,2% 68,7 % 8,1 %

2020 45,9% 50,5 % 3,6 %

Mida siit õppida?

• 2020 puhastati rohkem, kui 2012, kuid telefonid olid rohkem saastunud? 
Miks?

VISUAALNE 
KONTROLL

ÜLDINE SAASTATUS-
ATP, HYGICULT

TÄPSEMAD 
MIKROBILOOGILISED 

PROOVID
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WC puhtus /mustus reedab palju

Mustusega maalimine…..
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Väärtusetu töö – mustusega maalimine

• „Chemi-film“- mustusega   
maalimine

• Puhaste pindade puhastamine/ 
määrimine?

• Märgata mustust

2. august 2021 10. september 2021 6. september 2022

Mis aitab antud olukorras?
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Aseptika

• Puhtad tarvikud

• Puhtamalt mustema suunas

• TEADLIK tegutsemine

Väheniiskelt 
pühkimine

Niiskelt
pühkimine

Pühkimise meetod Koristustarvik Eemaldatav mustus Puhastatav pind

Kuivalt
pühkimine

Kuiva tolmu siduv 
lapp või mopp

Praht, kuiv lahtine 
mustus

Kuiv

Puhastusaine 
lahusega või veega 
kergelt niisutatud 
lapp/mopp

Kuiv, lahtine, kergelt 
kinnitunud mustus

Jääb hetkeks märg 
helk, mis kuivab 
kohe

Puhastusaine 
lahusega või veega 
niisutatud 
lapp/mopp

Lahtine mustus, 
kergelt kinnitunud 
mustus, plekid, 
pritsmed

Jääb niiskeks, kuivab 
30 sek jooksul

Puhastusaine 
lahusega või veega 
kastetud lapp/mopp

Tugevalt kinnitunud 
mustus, plekid

Jääb märjaks, vajab 
kohest kuivatamist

Märjalt 
pühkimine
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Sobilikud, efektiivsed ained tarvikud

Mustuse eemaldamise loogika

Kõrbenud ahi, 
mustus kinni
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Lahtine, kergelt 
kinnitunud mustus

Kuumusega 
kinnitunud – raskesti 
eemaldatav rasvane 
mustus

1. etapp – kuivalt kuiva 
mustuse eemaldamine

Kaabitsaga lahtise ja 
kergelt kinnitunud 
mustuse eemaldamine
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2. etapp – kinnitunud 
mustuse likku panemine

Kätekuivatuspaber niisutatud 
sooja veega, lisatud natuke 
nõudepesuainet.
Mõjuaeg u 15-20 min.

3. etapp – lahti ligunenud 
mustuse eemaldamine

Lahti ligunenud mustuse 
kokku pühkimine
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Peale lahtise 
mustuse kuivalt 
eemaldamist ja 
leotamistAhi alguses

4. etapp – keemia ja 
mehhaanika kasutamine

Hõõrumine seebivillaga
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5. etapp – loputamine ja 
kuivatamine

Märja lapi või paberiga 
pühkimine seni, kuni 
aine eemaldatud. 
Lõpuks kuivatamine.

1. Kuivalt kuiva mustuse eemaldamine
2. Leotamine
3. Lahtiligunenud mustuse 

eemaldamine
4. Keemia + mehhaanika
5. Loputus + kuivatus 

Naudi puhast ahju!
Reaalne tööaeg u 3 min!
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Tekstiilide hooldus

1. Eemalda kuivalt kuiv mustus

2. Plekkide eemaldamine, esmalt proovi gaseeritud, 
vajadusel leota, „koputuse meetod“

3. Kui ei aidanud, siis plekieemaldusainega 
eelkirjeldatud viisil

4. Loputus – veega uuesti töödelda sama kohta

5. Vajadusel tekstiili märgpuhastus koos vajalike 
etappidega

6. Kuivatus 

Põhimõtted erineva mustuse eemaldamisel

1.Kuivalt kuiva mustuse eemaldamine

2.Leotamine

3.Lahti ligunenud mustuse eemaldamine

4.Keemia + mehaanika

5.Loputus + kuivatus
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Koristuse eesmärk on puhtus!

• Eemaldatakse seda mustust, mis ruumis ja pindadel olla ei tohi

• Iga liigutus eemaldab/transpordib maksimaalselt palju mustust

• Valitakse optimaalsed tarvikud, ained ja meetodid

NB! Koristustarvikute puhtus, lappide/moppide sobiv niisutus on määrava 
tähtsusega!

Eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine!

Lihtsalt koristamine on rämpstöö, millel puudub väärtus ja see on vaja välja 
juurida!

Rahvusvaheline projekt „Cost Effective, 
Need Based Cleaning – INSTA800“
• IO 1- INSTA 800 kogemused INSTA800 kasutamisest

• IO 2 – viie tüüpruumi koristusaja maatriksid sõltuvalt esinevast 
mustusest ja soovitavast puhtusastmest

• IO 3- piloot koolitused seoses INSTA800-ga
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Rahvusvaheline projekt „Cleaning ergonimics – to 
prevent occupational diseases and accidents“

• IO 1- olukorra kaardistus- tüüpilised haigused, tööõnnetused, 
olemasolevad õppematerjalid 

• IO 2 – koristusergonoomia tänapäevaste põhimõtete põhjal enamlevinud 
probleemide osas õppematerjalide koostamine (videod)

• IO 3- koolitusprogrammide testimine reaalses elus

Rahvusvaheline projekt „Safe and effective 
cleaning in pandemic situation“
• IO 1- erinevate maade COVID-tingimustes koristusjuhendite analüüs, 

koristusalaste teadusuuringute analüüs

• IO 2 – vee tüüpilise ruumi lihtsaima, kuid toimiva koristuse arendamine, 
mõõtmiste läbi tõendamine (umbes 1000  proovi), õppefilmide tegemine

• IO 3- eneseauditi vormi koostamine, leidmaks koristamise suurimad 
puudujäägid
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WWW.PUHASTUSEKSPERT.EE/POOD
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Puhastusekspert E-pood

Kodukoristuspakett- köök 20 eurKodukoristuspakett- vannituba 30 eur 

Kodukoristuspakett- üldpinnad 18 eur Põrandate puhastus 61 eur Aknapesu 45 eur

Loome üheskoos teadlikult puhtama maailma!
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