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Monille organisaatioille paluu arkeen koronavirusrajoitusten jälkeen on tuonut 
esiin erilaisia   haasteita toiminnallisesti ja terveyden suojelun kannalta. Kun me 
kaikki sopeudumme uusiin työskentelytapoihin, on tärkeää, että yritykselläsi on 
oikeat toimenpiteet ihmisten suojelemiseksi toimitiloissasi. 

Suojaa yritystäsi parantamalla hygieniaa ja tuholaistorjuntaa

COVID-19 kriisi on muuttanut tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat turvallisuuteensa 
tiloissa. Työntekijät ja asiakkaat odottavat nyt jatkuvaa varmuutta siitä, että 
heidän turvallisuudestaan   huolehditaan ja yritykset tarvitsevat näiden odotusten 
täyttämiseksi sopivia suunnitelmia - joihin kuuluu hygienian ylläpito ja tuholaisten 
tartuntariskien vähentäminen. 

Jokaisen organisaation on pohdittava tulevaisuutta erittäin huolellisesti. Tässä 
asiakirjassa annamme tietoja ja ohjeita toimista, joita yritykset voivat toteuttaa 
varmistaakseen työntekijöidensä, asiakkaidensa ja vierailijoidensa suojaamisen - 
nyt ja tulevaisuudessa - ja että heidän liiketoimintansa on valmistautunut ”uuteen 
normaaliin”.
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Tartuntojen lähteet

1. ‘Transmission of viruses via contact in a household setting: 
experiments using bacteriophage strain phiXI174 as a model virus’, 
Journal of Hospital Infection, 2000 

2. The New England Journal of Medicine, 2020

Kontakti

Saastuneet kädet voivat siirtää viruksia 14 muulle 
pinnalle.1  Työntekijät ja asiakkaat voivat lyhyessäkin 
ajassa koskettaa monia esineitä, jotka voivat olla 
bakteerien tai virusten saastuttamia ja näin ollen 
levittää tartuntoja. Suurimpiin ristikontaminaatioriskeihin 
kuuluvat:

 Usein kosketetut esineet, kuten ovenkahvat, hissien 
painikkeet tai kaiteet

 huonekalut, laitteet ja pinnat yhteisissä tiloissa, 
kuten vastaanotoissa ja WC tiloissa

 ruoanvalmistustilat, ruokalat, kahviot, baarit ja 
ruokailutilat

Pisara

Aivastus voi kulkea jopa 3 metriä eteen ja 2 metriä 
sivulle. Ottaen huomioon, että keskimääräinen aivastus 
tai yskäisy voi lähettää noin 100 000 tarttuvaa bakteeria 
ilmaan jopa 100 km/h, on niiden todennäiköisyys 
levittää infektioita ja tartuntoja korkea.

Pisarat asettuvat pinnoille tai siirtyvät käsistä, kun 
positiivisia käsihygieniakäytäntöjä ei ole noudatettu. 
SARS-CoV-2 leviää pitkälti ilmapisaroiden kautta, 
jotka sitten laskeutuvat pinnoille. Sen uskotaan 
olevan elinkelpoinen 72 tuntia muovilla, 48 tuntia 
ruostumattomalla teräksellä ja 24 tuntia pahvilla.2

Aerosoli

Kun tartunnan saanut henkilö puhuu tai hengittää, hän 
tuottaa pieniä viruspartikkeleita - aerosoleja - jotka 
voivat viipyä ilmassa useita tunteja ja tulla hengitetyksi. 
Hiukkaset voivat myös kulkeutua ilmavirroissa ennen 
laskeutumistaan paljon kauempana oleville pinnoille, 
lisäten ristikontaminaation riskiä.

Rakennetussa ympäristössä on kahdeksan pääryhmää 
ilmassa olevien bakteerien, virusten ja sienten lähteitä:

 ihmiset    eläimet
 kasvit    putkistot
 ilmastointijärjestelmät  homeet
 ulkoympäristö
 Pölyn uudelleenpölyttyminen (kun pöly siirtyy 
takaisin ilmaan fyysisen häirinnän seurauksena)

Vektori

Vektorit - eli tautia ihmisille välittävät organismit - 
ovat myös riski. Useimmissa olosuhteissa vektorit 
kulkeutuvat isännästä toiseen tuholaisten välityksellä. 
Tuholaiset eivät levitä SARS-CoV-2:ta. Siitä huolimatta, 
useita sisäänkäyntipisteitä, ruoanlähteitä sekä suojaa 
tarjoavat rakennuksen ovat saattaneet saada tuholaisia 
vähemmän käytön tai jopa tilapäisen sulkemisen 
seurauksena. Tuholaisten läsnäolon jäljet on tärkeää 
poistaa ja estää mahdollisimman pian, vakavempien 
ongelmien estämiseksi.

Tärkeimmät vektorivälitteisten sairauksien lähteet ovat:

 rotat     hiiret
 kärpäset    torakat
 linnut     ektoparasiitit
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Kontaktitartuntojen 
ehkäiseminen
Hyvä käsien hygienia on välttämätöntä estämään 
ihon, hengitysteiden ja maha-suolikanavan 
infektioiden leviäminen ja vähentämään antibiooteille 
vastustuskykyisten bakteerien leviämistä. 

Taudit, jotka voivat välittyä kosketuksesta 

Monet taudinaiheuttajat, kuten influenssa, adeno- / 
rinovirukset ja herpes simplex, leviävät kontaktin kautta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan SARS-CoV-2 siirtyy 
herkästi ihmisten välillä hengitysteiden pisaroiden 
ja fyysisen kosketuksen kautta tartunnan saaneiden 
ihmisten tai pintojen kanssa.1 

Suositeltu lähestymistapa 

Tärkeimmät suositukset taudin leviämisen 
estämiseksi kosketuksesta ovat käsien peseminen 
usein ja perusteellisesti, käsidesin oikeaoppinen 
käyttö sekä usein kosketettujen pintojen, kuten 
ovenkahvojen, kaiteiden, WC tilojen, kaukosäädinten, 
valonkytkinten, juomalasien ja sängynpäätyjen 
säännöllinen desinfioiminen. Antimikrobiset pinnat 
voivat estää bakteerien kasvua ja minimoida 
uudelleensaastumisriskit, joten ne ovat harkitsemisen 
arvoisia.

Kuinka Rentokil Initial voi auttaa 

Käsienpesuratkaisut

• Monipuoliset manuaaliset ja automaattiset (no-
touch) saippua-annostelijat ja kulutustuotteet, 
jotka estävät ristikontaminaation. 

• Valikoima antimikrobisia saippuoita, jotka 
tappavat 99,99% bakteereista ja viruksista.

• Laaja valikoima koulutusresursseja 
kannustamaan henkilökuntaa noudattamaan 
hygieenisiä käytäntöjä.

Käsienkuivausratkaisut

• Valikoima kosketuksettomia ja perinteisiä 
paperipyyheannostelijoita

• Antibakteeriset nanohopeateknologiaa 
sisältävät paperipyyhkeet, jotka vähentävät 
käsin pesun jälkeen jäävien mikro-organismien 
määrää ehkäisten ristikontaminaatiota.

Käsiendesinfiointiratkaisut

• Valikoima käsinpuhdistusaineiden 
annostelijoita, joissa älykäs, kosketukseton 
anturitekniikka, joka vähentää 
ristikontaminaatiota.

• Saatavana seinäasennettuna tai siirrettävällä 
telineellä, jota voi liikuttaa vapaasti tarpeen 
mukaan.

1. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications 
for IPC precaution recommendations, World Health Organization, 
2020.
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Pisaratartuntojen 
ehkäiseminen

Kuinka Rentokil Initial voi auttaa

Desinfiointipalvelut

• Tarttuvien taudinaiheuttajien hävittäminen asiakkaan 
tiloista, jotta he voivat palata käytämään tiloja 
turvallisesti.

• Desinfiointipalvelut, jotka eliminoivat bakteereja 
puhdistamalla kosketuspisteet, pinnat, laitteet ja 
lattiat ratkaisuilla, jotka voivat tappaa jopa 99,99% 
bakteereista ja viruksista.

• Koulutetut teknikot, jotka työskentelevät nopeasti, 
turvallisesti ja tehokkaasti toimittaen lakien ja 
suositusten mukaisen palvelun, joka on räätälöity 
yrityksesi tarpeisiin.

Pintojen puhdistus- ja desinfiointituotteet

• Valikoima suihkieta ja pyyhkeitä, jotka tappavat 
taudinaiheuttajat ja estävät ristikontaminaation.

• UltraProtect valikoimamme on suunniteltu erityisesti 
tappamaan jopa 99,99% bakteereista ja viruksista, 
tehoten pinnoilla oleviin viruksiin.

• Pintapuhdistussuihke ja pyyhkeet tarjoavat jopa 24 
tunnin suojan eliminoimalla bakteereja ja estämällä 
ristikontaminaation. 

Ovenkahvat

• Hygieniaovenkahvat ja -työntölevyt tappavat 
hopeaionitekniikalla 99,99% bakteereista, kuten 
S. aureus ja E. coli, jotka ovat siirtyneet kahvoihin 
käyttäjien käsistä.

• Ovenkahvamme tarjoavat lisäsuojaa 
rutiininomaiselle käsienpesulle ja -kuivaukselle, 
estäen uudelleentartunnan ja bakteerien siirtymisen 
käsiin. 

Pisaroiden välityksellä leviävät mikrobit voivat 
kulkea useita metrejä yskästä tai aivastuksesta. 
Hiukkaset voivat laskeutua läheisille pinnoille 
tai kerääntyä paperipyyhkeisiin, käsiin, hihoihin 
tai jopa suoraan muihin ihmisiin - jonka vuoksi 
sosiaalisen etäisyyden suositus.  

Pisarat voivat sitten tulla niellyksi, välittyä 
kosketuksen kautta tai imeytyä elimistöön avoimien 
haavojen kautta, hengitettynä tai limakalvojen 
(silmät, suu tai nenä) kautta. Tutkijat uskovat, että 
hengitysteiden pisarat ovat yksi koronaviruksen 
pääasiallinen tartuntatapa.

Taudit, jotka voivat levitä pisaroiden välityksellä 

COVID-19 lisäksi monet muut yleiset infektiot, 
kuten influenssa, aivokalvontulehdus, vihurirokko 
ja streptokokki-infektiot, voivat levitä pisaroiden 
välityksellä.     

Suositeltu lähestymistapa 

Tärkeimmät suositukset taudin leviämisen 
estämiseksi pintojen kautta ovat:

• jatkuva koulutus ja 
hengityshygieniakäyttäytymisen (yskimisen ja 
aivastuksen etiketin) noudattaminen; 

• positiivinen käsihygieniakäyttäytyminen 
taudinaiheuttajien siirtymisen rajoittamiseksi; 

• pintojen ja laitteiden asianmukainen 
puhdistaminen, joka sisältää myös vakavien 
infektioiden alueiden täydellisen desinfioinnin. 

Pysäytä taudinaiheuttajan matka yrityksessäsi 
kattavalla pintahygieniaratkaisuidemme 
valikoimalla, joka on erityisesti suunniteltu 
vähentämään ristikontaminaatiota pitämällä kaikki 
pinnat turvallisina ja taudinaiheuttajista vapaina.
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Aerosolitartuntojen 
ehkäiseminen
Aerosolitartunta eroaa pisaratartunnasta siten, että 
taudinaiheuttajat ovat jopa pienempiä hiukkasia 
kuin pisarat ja ne voivat olla tarttuvia pidempään ja 
suuremmalla etäisyydellä. Nämä hyvin pienet hiukkaset 
- aerosolit - syntyvät, kun tartunnan saanut henkilö 
puhuu, hengittää, yskii tai aivastaa. 

Aerosolit voivat pysyä ilmassa tai kulkeutua 
ilmavirroissa, joten ne voivat tartuttaa ihmisiä, joilla 
ei ole ollut läheistä kontaktia tartunnanlähteeseen. 
Koronaviruksen kohdalla pisaroiden jäännössaasteet 
voivat kulkeutua koko rakennuksen kiertävien 
ilmastointijärjestelmien läpi, edistäen viruksen 
leviämistä. Maailman terveysjärjestö (WHO) on 
myös tunnustanut SARS-CoV-2:n - COVID-19 tautia 
aiheuttavan koronaviruksen - leviävän ilman kautta 
suljetuissa tiloissa, joten ilmahygieniastrategia on 
välttämätön ihmisten suojelemiseksi sisätiloissa.

Tehokas palvelun sisältävä ilmanpuhdistusratkaisumme 
poistaa jopa 99,9999% ilmassa olevista hiukkasista, 
bakteereista ja viruksista, auttaen estämään pintojen 
saastumisen ja pitämään hengitysilman turvallisena 
työntekijöillesi ja asiakkaillesi.

Taudit, jotka voivat tarttua ilmateitse

COVID-19 lisäksi muut yleiset infektiot, kuten flunssa, 
sikotauti, hinkuyskä ja tuberkuloosi, voivat levitä 
ilmassa.

Suositeltu lähestymistapa

Tärkeimmät suositukset tautien leviämisen estämiseksi 
ilmassa ovat:

• tehokas ilmanpuhdistus ja -suodatus; 
• täydellinen desinfiointi alueilla, joilla esiintyy 

vakavia infektioita; 
• hengityshygienian ja sosiaalisen etäisyyden 

ohjeiden voimakas edistäminen ja noudattaminen. 

Ilmanpuhdistusratkaisua harkittaessa, yritysten 
tulisi huomioda useita seikkoja kuten tilan koko ja 
riskiarvio, laitteen kattavuus ja suorituskyky, sekä 
muut ilmanvaihtomenetelmät ja niiden vaikutus 
ilmanpuhdistuslaitteisiin. Parhaan tehon ja suojan saa 
useimmiten hyödyntämällä asiantuntijoiden suosituksia, 
asennusta ja säännöllistä huoltoa. 

Kuinka Rentokil Initial voi auttaa

 VIRUSKILLER™

• Innovatiivinen, patentoitua teknologiaa 
hyödyntävä ratkaisu, joka tappaa 99.9999% 
viruksista yhdellä ilmanläpäisyllä, mukaan 
lukien koronaviruksen.

• Valikoima ratkaisuja kaikenkokoisiin tiloihin.

• Jokainen laite sisältää kolminkertaisen 
suodatusjrjestelmän vakiona.

• UV-C reaktorikammio neutraloi virukset, 
bakteerit, homeet, myrkylliset kaasut 
ja muut ilmansaasteet, jotka pääsevät 
kulkeutumaan suodattimien läpi.

• Huolletaan säännöllisesti Rentokil Initialin 
asiantuntevien teknikoiden toimesta, jotta 
yksikkö säilyttää parhaan suorituskyvyn.

• Luo yhdessä hyvien hygieniakäytäntöjen 
kanssa turvallisen sisätilan ja antaa 
mielenrauhaa työntekijöillesi ja 
asiakkaillesi. 





RENTOKIL INITIAL | 'UUSI NORMAALI’ | SIVU 6 

Vektoritartuntojen 
ehkäiseminen
Tuholaisongelmat ovat voineet pahentua 
muuttuneen tai vähentyneen tilankäytön 
seurauksena. Autamme yrityksiä varmistamaan, 
että heidän rakennuksessaan ei ole tuholaisia   
ja että niissä on turvallista oleskella. Tarjoamme 
jatkuvan hallinnan ja tuen, jotta yrityksesi pysyy 
suojattuna tuholaisilta. 

Esimerkkejä vektorituholaisista, jotka voivat 
vaikuttaa yritykseesi.

• Jyrsijät – tiedetään kuljettavan 35 tautia, jotka 
voivat levitä toimitiloissa.

• Kärpäset – levittävät ruokailutottumustensa 
kauttaa keräämiä saasteita ja patogeeneja, 
jotka siirtyvät helposti ruokaan ja pinnoille.

• Torakat – huolenaiheena ei ole vain taudit, 
joita torakat kantavat - vaan myös niiden 
jätökset ja luodut eksoskeltonit, jotka tuottavat 
astmaa aiheuttavia allergisoivia hiukkasia.

• Linnut – uskotaan kantavan yli 60 eri tautia, 
jotka voivat tarttua ihmisiin ja muihin eläimiin.

Suositeltu lähestymistapa 

Tärkeimmät suositukset taudinaiheuttajien 
leviämisen estämiseksi vektorituholaisilla voidaan 
jakaa kolmeen luokkaan:

• olemassaolevien tuholaisongelmien 
hoitaminen

• tilojen läpikotainen desinfiointi tuholaisten 
jäljiltä

• jatkuva hallinta tuholaisongelmien estämiseksi 
(integroitu tuholaisten hallinta)

Kuinka Rentokil Initial voi auttaa

Palauttava tuholaistorjunta

• Desinfiointi ainutlaatuisella biosidivalmisteella 
tartunnanlevittäjien aiheuttamien tautien riskin 
vähentämiseksi.

• Torjunta tuholiasten leviämisen rajoittamiseksi.
• Kohdennetut toimenpiteet, jotka on suunniteltu 

vastaamaan yleisiin liiketilojen tuholaisten ongelmiin. 

Kattava tuholaistorjunta

• Integroitu tuholaistorjunta: perustuu 
yksityiskohtaiseen kyselyyn palvelun räätälöimiseksi 
organisaatiosi nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

• PestConnect: Ympärivuorokautinen suojaus 
ja valvonta, joka tarjoaa huomaamattoman 
suojan tiloissasi, vaikka ne olisivatkin tyhjänä tai 
vähemmällä käytöllä.

• myRentokil: online asiakasportaalimme 
edistyneeseen tuholaishallinnan raportointiin, 
käytettävissä verkossa ympäri vuorokauden - 
missä tahansa työskenteletkin - toimipaikkojasi 
koskevalla trendiraportoinnilla, suosituksilla ja 
analyysityökaluilla.
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Turvallisempi, terveempi ja hygieenisempi: 
uusi normaali

On tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön protokollia, 
jotka ohjaavat yrityksesi toimintaa nyt ja 
tulevaisuudessa. Organisaatioiden on toteutettava 
useita muutoksia taatakseen työntekijöiden 
hyvinvointi ja työvoiman tuottavuus täysin 
uudenlaisessa työelämässä varmistamalla, että:

• olemassa olevien terveysriskien lähteet on 
tunnistettu ja käsitelty;

• suojatoimenpiteet ja -ratkaisut ovat 
käytössä mikrobien leviämisen estämiseksi 
kosketuspisteissä;

• on otettu käyttöön toimia mikrobien 
leviämisriskin rajoittamiseksi muille, mukaan 
lukien työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat ja 
vierailijat;

• on olemassa ohjeistus ja käytännöt 
vahvistettujen COVID-19 -tapausten varalle;

• palvelujen jatkuvuussuunnitelma on 
voimassa mahdollisten tartuntaryppäiden tai 
viranomaisrajoitusten varalta.

Ratkaisumme auttavat sinua lieventämään 
vastuullasi olevaa riskiä, vähentämään bakteerien 
ja virusten leviämisen aiheuttamia sairauksia 
ja luomaan oikean ympäristön ja kokemuksen 
työntekijöillesi ja asiakkaillesi. Autamme sinua 
turvaamaan tulevaisuuden ja pysymään terveenä

Tarjoamme myös joukon ratkaisuja, jotka on 
räätälöity rajoitusten ja kotityöskentelyn aikana 
mahdollisesti syntyneiden tuholaisongelmien 
poistamiseksi, varmistamaan, että tilasi on 
turvallinen ja auttamaan yritystäsi pysymään 
tuholaisvapaana.

Turvallisuus on keskeinen prioriteettimme, ja 
olemme toteuttaneet lisäkoulutuksen kaikille 
työntekijöillemme varmistaaksemme, että he 
toimivat turvallisesti nykyisessä ilmapiirissä ja 
suojelevat asiakkaitamme ja itseämme.

Asiantuntijamme kartoittavat ensin tilasi sopivana 
ajankohtana, noudattaen tarvittavia sosiaalisen 
etäisyyden ohjeita, ja antavat suosituksia siitä, 
miten voit estää ja vähentää taudinaiheuttajien 
ja vektorivälitteisten tautien leviämistä 
tehokkaammin.

"Uusi normaali"



Protecting People.  Enhancing Lives
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Miksi valita Rentokil Initial

• Olemme suojelleet ihmisiä huonon hygienian ja 
tuholaisten aiheuttamien tautien vaaroilta yli 100 
vuoden ajan ja olemme yli 80 maassa ympäri 
maailmaa, mikä tarkoittaa, että tiedämme mitä 
teemme - maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

• Ratkaisumme auttavat lieventämään vastuuriskiä,   
vähentävät bakteerien leviämisestä aiheutuvia 
sairauksia ja lisäävät sitoutumistasoja - pitäen 
sinut, henkilökuntasi ja aiskkaasi turvassa 
samalla, kun yrityksesi on tuottavampi.

• Koulutetut huoltoasiantuntijamme toimittavat 
jatkuvaa palvelua, joka on sekä luotettavaa että 
vaivatonta, joten voit keskittyä organisaatiosi 
toimintaan ollen varma, että hygienia- ja 
tuholaistorjuntatarpeesi hoidetaan.

• Globaali tiedekeskusemme on 
käyttäytymistieteiden ja havainnointitutkimuksen 
eturintamassa, joten olemme jatkuvasti 
edelläkävijöitä uusille ratkaisuille, jotka johtavat 
alaa.

• Tarjoamme laajimman valikoiman ratkaisuja 
ja palkittuja innovaatioita tuholais- ja 
hygieniapalvelualalla, joten löydät aina 
yrityksellesi sopivan ratkaisun.

• Tarjoamme helppokäyttöistä läpinäkyvää 
etäraportointia, joka toimittaa tietoa ympäri 
vuorokauden ja on suunniteltu parantamaan 
tuholaistorjunnan suojaa, näkyvyyttä ja 
luotettavuutta.

• Tuemme ja kannustamme työyhteisösi 
hygieniatietoisuutta vähentäen riskejä 
toimitiloissasi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, ja 
kysy kuinka voimme tukea sinua

www.rentokil.fi  -  020 789 3212

www.initial.fi    -  020 789 3213


