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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Palvelutoimittajien ohjeet varautumisesta lintuinfluenssaan
(esimerkiksi kiinteistöhuolto, jätehuolto ja siivous)
1. Perehdyttäminen
Palvelutoimittajan yhteyshenkilö on velvollinen lukemaan nämä ohjeet ja
perehdyttämään henkilökunnan. Työnjohdosta vastaavan tulee valvoa ohjeen
noudattamista ja varmistaa, että ohjeen edellyttämät järjestelyt ovat
toteutettavissa.
2. Henkilökohtainen hygienia
Käsienpesu on tärkeää suojautumisessa lintuinfluenssaa vastaan. Toistaiseksi
tavalliset käsienpesuaineet riittävät, mutta mikäli tilanne pahenee, on
varauduttava käyttämään suojakäsineitä sekä käsienpesussa desinfiointiaineita.
Käsien puhtauden ohella erityistä huomiota on kiinnitettävä työssä käytettävän
suojavaatetuksen ja jalkineiden puhtauteen ja säilytykseen. Toimipaikassa on aina
käytettävä sovittua työasua ja säilytettävä työasu asianmukaisesti.
3. Lintujen pääsyn estäminen liiketiloihin ja lintujen poistaminen
Lintuja ei saa päästää sisätiloihin. Ulko-ovia, ikkunoita ja ovia toimipaikan
takatiloihin ei saa pitää auki tarpeettomasti.
Tiloihin päässeistä linnuista on ilmoitettava viipymättä asiakkaan yhteyshenkilölle.
Sisään päässeet linnut likaavat tiloja, jolloin siivoukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Erityisesti lintujen ulosteet tulee puhdistaa pois mahdollisimman
nopeasti.
4. Lintujen pesät ja kuolleet linnut
Jos varastoista, lastauslaitureilta tai muista tiloista löytyy lintujen pesiä, on ne
poistettava. Pesiä poistettaessa on kädet suojattava suojakäsineillä tai
muovipussilla. Pesät ja suojakäsineet laitetaan heti sekajäteastioihin. Kädet tulee
pestä desinfioivalla pesuaineella linnunpesien käsittelyn jälkeen. Linnunpesiä
hävitettäessä on huomioitava, että rauhoittamattomatkin lintulajit on rauhoitettu
pesintäaikana eli pääsääntöisesti 10.3.-31.7. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen
tärkeää estää pesiminen ennakolta.
Jos tiloista, takatiloista, varastoista tai piha-alueelta löytyy kuolleita lintuja, on ne
poistettava. Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea paljain käsin, vaan kädet tulee
suojata suojakäsineillä tai muovipussilla. Kuollut lintu suljetaan muovipussiin.
Myös suojakäsineitä käytettäessä linnut suljetaan muovipussiin. Kuolleita lintuja
sisältävät suljetut muovipussit laitetaan heti sekajäteastioihin. Kädet tulee pestä
desinfioivalla pesuaineella kuolleiden lintujen käsittelyn jälkeen.
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5. Jäteastioiden ja -tilojen siisteys
Jäteastioiden tyhjennysrytmistä, pesusta sekä niitä ympäröivän alueen
siisteydestä on huolehdittava. Myös lastauslaiturin puhtaudesta on huolehdittava
ja irtolika on poistettava välittömästi. Alueet on pyrittävä siivoamaan niin, että
pölyä ei nouse tarpeettomasti. Mikäli jätehuoltoyrityksen edustajat havaitsevat,
että jätteitä ei säilytetä asianmukaisesti tai jäteastioiden ympäristön siisteydessä
on muita puutteita, on asiasta ilmoitettava välittömästi asiakkaan yhteyshenkilölle.
6. Materiaalinen valmius
Vastuuhenkilöiden tulee huolehtia siitä, että tässä ohjeessa mainitut toimenpiteet
on mahdollista toteuttaa. Heidän tulee varmistaa, että henkilökohtaisen hygienian
ja puhtauden sekä suojautumisen osalta tarvittavat välineet ja materiaalit
(puhdistusaineet, desinfiointiaineet, puhdistus- ja suojavälineet) ovat henkilöstön
saatavilla, ja että henkilöstö tietää mistä ko. materiaalia saa. Palvelutoimittaja
päättää oman riskinarviointinsa perusteella hengityssuojainten käytöstä.
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