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Jääkaapin käyttö- ja puhdistusohje
Ohje koskee jääkaappeja, jotka ovat potilashuoneissa ja yhteisissä tiloissa, esim. päiväsalissa sekä
henkilökunnan taukotilassa. Tavoitteena vähentää ruokapalvelujen toimintaan liittyvien infektioiden riskiä. Laitoshuoltaja huolehtii jääkaapin siivouksesta alla olevan mukaisesti.

Varmistettava, että jääkaapille mennään vain puhtain käsin
Koskee kaikkia jääkaappeja
 käsihuuhde jääkaapin vieressä
 jääkaapin oveen tarra ”Koskethan minua desinfioiduin käsin”

Tuotteiden säilyttäminen
Potilaiden yhteisjääkaappi (esim. päiväsali)
 säilytetään vain yksittäispakattuja tuotteita tai potilaan omat eväät selkeästi
omassa pakkauksessa/rasiassa
 uudet tuotteet sijoitetaan taaimmaiseksi
Taukotila
 eväitä ei säilytetä kassissa vaan eväät siirretään jääkaappiin eväsrasioissa tai eväspussissa

Tuotteiden merkitseminen
Potilaiden yhteisjääkaapissa (esim. päiväsali) tuotteiden merkitseminen
 potilaiden omat eväät: sukunimi, pvm, huoneen numero
 osaston keittiössä valmistetut tuotteet: pvm
 avattujen tuotteiden merkitseminen: avauspäivämäärä (kerran lämmitettyjä ruokia
ei laiteta jääkaappiin)
 ruokapalveluyksikkö merkitsee heiltä lähteviin tuotteisiin tarvittavat merkinnät
Taukotila
 jokainen työntekijä itse merkitsee nimen ja pvm
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Jääkaapin puhdistus
Jääkaappien sisäpuhdistus tehdään kerran viikossa (yksikkö määrittelee päivän).
Jääkaappi puhdistetaan HUS Asvia ohjeen mukaisesti.
Huomioitavaa tiloittain:
 Taukotila: jokainen työntekijä huolehtii itse jääkaapissa olevista omista eväistä.
Laitoshuoltaja huolehtii jääkaapin pintojen puhdistuksesta.
 Potilashuone: laitoshuoltaja tyhjentää ja puhdistaa jääkaapin potilasvaihdon yhteydessä. Pitkäaikaispotilaiden jääkaapin sisäsiivous tehdään kerran viikossa.
 Yhteisjääkaappi (esim. päiväsali): laitoshuoltaja poistaa puhdistuksen yhteydessä nimettömät ja vanhentuneet ruoat ja juomat. Huom! yksiköiden tarjoamat
tuotteet nimettömiä, mutta päivämäärä huomioitava.

Lämpötilan seuranta ja tulosten tallentaminen
Jääkaapin lämpötilan seuranta viikoittain ja laitoshuoltaja kirjaa lukeman seurantalomakkeelle. Täydet lomakkeet säilytetään yksikön sopimassa paikassa. Jääkaapin seurantalomaketta ei tule säilyttää yhteis- tai potilasjääkappien ovissa puhtaanapidon helpottamiseksi. Kaikki jääkaappia käyttävät ammattiryhmät tarkkailevat päivittäin jääkaapin
lämpötilaa.
Potilashuoneen jääkaappi
 sulkutilallinen potilashuone: sulkutilan seinällä magneettitaulu, jossa lämpötilanseurantalomake
 suluton potilashuone: täytettävä seurantalomake säilytetään yksikön sopimassa
paikassa
Yhteis- ja taukotilan jääkaappi
 täytettävä seurantalomake säilytetään yksikön sopimassa paikassa (ei yhteisjääkaapin ovessa)

Mitä teet, jos huomaat, että jääkaappi ei toimi kunnolla tai on rikki?
Tee vikailmoitus HUS-Kiinteistölle. Kiiretapauksissa ilmoitus soittamalla.
Tarvittaessa jääkaappi tyhjennetään pilaantuvista tuotteista.

Liite: Jääkaappien oveen lyhytohjeet (tulee olla pintapyyhittävää materiaalia)

Liite 1.
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Yhteisten tilojen (esim. päiväsalien) lyhytohje:

Jääkaapin käyttöohje:
Koske vain desinfioiduin käsin
Merkitse omiin eväisiin sukunimi, pvä ja huoneennumero
Avattuihin tuotteisiin avauspäivämäärä
Lämmitettyjä tuotteita ei saa enää laittaa jääkaappiin
Kotiutuessa ota omat eväät mukaasi
Kaikkien käyttöön tarkoitetut tuotteet
o vain yksittäispakkauksissa
o sijoita uudet tuotteet taaimmaiseksi
 Ei ostoskasseja jääkappiin








Nimettömät ja vanhentuneet tuotteet heitetään pois siivouksen yhteydessä.
Jos huomaat jääkaapin toiminnassa vikaa, ilmoita henkilökunnalle.

Potilashuoneen lyhytohje:

Jääkaapin käyttöohje:





Koske vain desinfioiduin käsin
Lämmitettyjä tuotteita ei saa enää laittaa jääkaappiin
Kotiutuessa ota omat eväät mukaasi
Ei ostoskasseja jääkaappiin

Laitoshuoltaja tyhjentää ja siivoaa jääkaapin potilasvaihdon yhteydessä.
Jos huomaat jääkaapin toiminnassa vikaa, ilmoita henkilökunnalle.
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Henkilökunnan taukotilan lyhytohje:

Jääkaapin käyttöohje:





Koske vain desinfioiduin käsin
Merkitse omiin eväisiin nimi ja pvm
Huolehdi omista eväistä, myös hävittämisestä
Eväitä ei säilytetä kassissa vaan eväsrasioissa
tai eväspussissa

Jos huomaat jääkaapin toiminnassa vikaa, tee vikailmoitus HUS-Kiinteistölle ja tarvittaessa tyhjennä jääkaappi pilaantuvista tuotteista.

Osastokeittiön jääkaapin käyttöohje:
Koske vain desinfioiduin käsin
Avattuihin tuotteisiin avauspäivämäärä ja poista vanhat tuotteet
Lämmitettyjä tuotteita ei saa enää laittaa jääkaappiin
Käyttöön tarkoitetut tuotteet
o vain yksittäispakkauksissa
o sijoita uudet tuotteet taaimmaiseksi
 Säilytä kaikki ruoka-aineet peitettynä, esim. kannella tai tuorekelmulla
 Aseteta mehukannujen päälle kannet





Nimettömät ja vanhentuneet tuotteet heitetään pois siivouksen yhteydessä.
Jos huomaat jääkaapin toiminnassa vikaa, ilmoita henkilökunnalle.
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