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COVID-19-infektio ja toiminta kuolemantapauksessa
Epäiltyyn tai todettuun COVID-19-infektioon menehtynyt vainaja laitetaan hoitoyksikössä tai hoivakodissa
noudattaen normaalia vainajan hyvää hoitokäytäntöä. Tämän hetkisen tiedon mukaan vainajan käsittely,
ruumiinavausta lukuun ottamatta, on matalariskistä toimintaa.

Vainajan valmistelussa suojaudutaan samalla tavalla kuin vainajaa elinaikana hoidettaessa. Tämä tarkoittaa
tavanomaisia- ja kosketusvarotoimia: hyvä käsihygienia, nestettä läpäisemätön suojatakki tai hihallinen
suojaesiliina ja suojakäsineet. Jos pitää varautua eriteroiskeisiin, suojaudutaan pisaravarotoimin. Silloin
käytetään kirurgista suu-nenäsuojainta ja visiiriä tai suojalaseja.

Vainajan laitossa käytetään Vainajan Exitus-pakkaus -settiä; tilaus Tuomi Logistiikka: KORI til. nro. 150408. ja
Muovipussi vetoketjulla, vainajansäilytys, KORI til. nro 139430. Tilausosoite:
asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi.

Kun vainaja on laitettu / puettu vainajanpaitaan, hänet laitetaan vainajan säilytyspussiin siten, että  vainajan
pää tulee  vetoketjun aukaisu päähän. Näin helpotetaan mahdollista vainajan näyttämistä omaisille. Sen
jälkeen hänet kääritään vahvaan vainajan nostolakanaan. Nostolakanan taittosaumat teipataan hyvin
liimautuvalla teipillä. Nostoliinan päälle jätettävään nimikorttiin kirjoitetaan vainajan tietojen lisäksi
TARTUNTAVAARA. Laittajat suorittavat tarvittaessa eritetahradesinfektion.

Läheisten läsnäolo vainajan laitossa, vainajan peseminen tai pukeminen ei ole sallittua tartuntariskin vuoksi.
Läheiset voivat käydä halutessaan hyvästelemässä vainajan ennen nostolakanan sulkemista. Vainajan
näyttöön osallistuvien läheisten on noudatettava hyvää käsihygieniaa ja käytettävä suojavarusteita, jos he
koskevat vainajaan (suojakäsineet, pitkähihainen suojatakki). Läheinen noudattaa henkilökunnan ohjaamana
varotoimia. Jos varusteita tai valvovaa henkilökuntaa ei ole riittävästi, on näytön aikana vältettävä vainajaan
koskemista. Huoneesta poistuessa omaiset riisuvat suojaimet ja desinfioivat kädet käsihuuhteella.

Vainaja kuljetetaan säilytykseen normaalilla tavalla. Kuljettajat käyttävät hihatonta suojaesiliinaa ja
suojakäsineitä.

Arkutettua vainajaa voi näyttää läheisille. Vainajan koskettelua tulee välttää. Mikäli läheiset koskevat vainajaa,
tulee heillä olla edellä kuvatut suojaimet ja henkilökunnan antama ohjeistus suojaimien käyttöön. Mikäli
suojaimia tai ohjeistusta ei ole saataville, ei vainajaan voi koskea.

Katso COVID-19-infektioon menehtyneen vainajan näyttö ja siunaus -ohje. https://www.tays.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/COVID19infektioon_menehtyneen_vainajan_n(105
500)
THL:n ohje https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-
o/koronavirus-covid-19/vainajien-kasittelyohjeet-varmistetussa-tai-epaillyssa-covid-19-infektiossa

STM:n ohje Muualla kuin sairaalan tiloissa säilytettävä vainaja, vainajan käsittely ja vainajan kuljetus
säilytystilaan tai kappeliin https://stm.fi/documents/1271139/21475529/Sosiaali-
+ja+terveysministerin+terveydensuojeluohjeet+hautaamiseen+Covid-19-
epidemiassa+7.4.2020/86f5a874-77eb-95e0-48f9-0809ca586ce5/Sosiaali-
+ja+terveysministerin+terveydensuojeluohjeet+hautaamiseen+Covid-19-
epidemiassa+7.4.2020.pdf



2 (2)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue
Infektioiden torjuntayksikkö/MR 17.4.2020

Tuotteet tilattavissa Tuomi-Logistiikasta:


