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OPAS VALMISBETONIYRITYKSILLE  

COVID-19-PANDEMIAN AIKANA  
 

 
Koronavirus (COVID-19) voi aiheuttaa erityisesti vanhemmille ihmisille vakavia, jopa kuolemaan johtavia 
komplikaatioita.   Tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta jopa 14 päivän ajan, vaikka hänellä ei olisi havaittavia 
oireita. Virus tarttuu lähikontaktissa tartunnan saaneelta henkilöltä sylkipisaroiden välityksellä – keskusteltaessa 
lähekkäin, aivastamisen tai yskimisen seurauksena. Se voi tarttua myös koskettaessa ensin saastuneita esineitä tai 
pintoja ja sen jälkeen suuta, nenää tai silmiä. Näiden ohjeiden noudattaminen voi kuitenkin hiullitä viruksen leviämistä. 
Euroopan valmisbetoniteollisuuden keskusjärjestö ERMCO on koonnut tähän terveys- ja turvallisuusviranomaisten sekä 
betoninvalmistajien suosituksia, joita on otettu käyttöön maissa, joissa rakennussektori on edelleen toiminnassa. 
Suositusten tarkoituksena on vähentää ja minimoida viruksen tartuntariskiä alan työntekijöiden keskuudessa. Voit 
katsoa seuraavan linkin kautta videon COVID-19-viruksen tarttumistavoista (espanjankielinen) 
https://youtu.be/hfq_VmLf5AM 
 
 

 

 

 

 

BETONIAUTOJEN JA/TAI BETONIPUMPPUJEN                                                   

KULJETTAJAT 
 

 
 
 

1. Pese kädet usein saippualla ja vedellä 
vähintään 30 sekunnin ajan. Jos 
käsienpesu ei ole mahdollista, käytä 
käsidesiä, kunnes voit pestä kädet 
kunnolla. 

 

 
 

 
 

2. Tervehdi välttäen fyysistä kontaktia (ei 
kättelyä tai halaamista) ja pidä turvaväli 
kaikkiin henkilöihin, joiden kanssa 
keskustelet. Viranomaiset suosittelevat 2 
metrin vähimmäisetäisyyttä. 

 
 

 
 
 

3. Jos yskit tai aivastat, peitä suusi 
käsivarrella tai kertakäyttöisellä 
nenäliinalla, vaikka olisit yksin. Heitä 
käytetty nenäliina roskiin. Muista myös, 
että voit kuitenkin levittää virusta 
esineisiin ja laitteisiin, joita toiset henkilöt 
koskettavat. 

 
4. Jos sinulla on flunssan oireita, kerro 
siitä esimiehelle ennen työpaikalle 
menoa, saadaksesi toimintaohjeita. Jos 
sinulla ilmenee työpäivän aikana COVID-
19-virukseen liittyviä oireita (korkea 
kuume, kuiva yskä tai hengitysvaikeudet), 
ilmoita siitä välittömästi lähimmälle 
esimiehelle ja pyydä toimintaohjeita 
paikallisilta terveysviranomaisilta. 

 

 
5. Juo säännöllisesti vettä ja käytä vain 
omia pulloja ja ruokailuvälineitä 
(kuppeja, astioita ja aterimia). 

 

 

 

 
6. Desinfioi avaimet, puhelimet ja muut 
työtä varten sinulle annetut tarvikkeet 
saatuasi ne ja työvuorosi päätteeksi 
ennen niiden mahdollista luovuttamista 
muille.  
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BETONIN KUORMAAMINEN JA PURKAMINEN TEHTAALLA JA TYÖMAALLA: 
 

 

1. Tunne vastuusi ja käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita. Tartuntariskiä 
pienentävät hengityssuojaimet, hansikkaat ja suojalasit. Muista myös että tällaisessa 
poikkeustilanteessa niiden saatavuus voi olla hankalaa. 

 
 

2. Suojaa kädet käsineillä käsitellessäsi muiden mahdollisesti koskettamia kuormakirjoja 
ja muita asiakirjoja sekä ohjausvipuja, kouruja yms. tai työkaluja. Älä myöskään koske 
tällöin kasvojasi ja muista pestä kädet käsittelyn jälkeen. 

 
 
3. Vältä väkijoukkoja ja säilytä vähimmäisetäisyys odotustiloissa, ruokaloissa ja työmailla. 
Käytä tarvittaessa erillisiä istuimia. 
 
4. Auton hytissä olet paremmassa suojassa, esimerkiksi työmaalla purkua odotellessa. 

Noudata hygieniakäytäntöjä ja pese kädet saippualla, ennen kuin syöt mitään. 

 
 

5. Älä käytä muiden kanssa yhteisiä henkilökohtaisia suojavarusteita, kyniä tai kirjoitusvälineitä 

tms. 

 
6. Asiakkaat eivät saa koskea betoniauton laitteisiin, kuten letkuihin ja kouruihin. 

 

REGISTRO 

3.  Kun ilmastointi on kierrätys-
asennossa, tuuleta ohjaamo pitämällä 
ikkunat puoliksi auki. 

 

5. Älä turhaan käytä 
laitteita, joiden käyttö 
ei ole tarpeen työ-
tehtävissä hoidossa. 

4. Pidä 
desinfiointigeeliä 
saatavilla. 

2. Kun desinfioit ohjaamoa, 
sitä kannattaa tuulettaa (10 
minuuttia). 

1. Pidä auton ohjaamo puhtaana ja hygieenisenä. Puhdista ja 
desinfioi ratti, usein käytettävät vivut ja painikkeet, istuimet ja kaikki 
muut pinnat, joihin kosket käsilläsi. Tämä suositus koskee erityisesti 
työvuoron vaihtumista. 



 

 

 

 

  

 

 

OHJEITA BETONINVALMISTAJILLE 

 

 

 

 
1. Noudata terveysviranomaisten suosituksia ja 
opasta henkilöstöä. 

 

 
2. Tunnista riskiryhmään kuuluvat työntekijät 
(yli 60-vuotiaat, diabetesta tai 
hengityselinsairautta sairastavat) ja ryhdy 
toimiin heidän altistumisensa minimoimiseksi ja 
estämiseksi.  Määrää henkilöstöä desinfioimaan 
tarvittavassa laajuudessa betoni- ja 
pumppuautot ja työkalut, erityisesti vuorojen 
vaihdon yhteydessä. 

 

3. Ota käyttöön toimintatapoja, jotka 
minimoivat kuljettajan ja asiakkaan välisen 
kontaktin. Jotkin yritykset ovat keskeyttäneet 
kuormakirjojen allekirjoittamisen ja sopineet 
tilapäisiä kuormakirjojen hyväksyntämenettelyjä. 
Anna jokaiselle työntekijälle hygieniapakkaus 
(desinfioiva nestesaippua, kasvosuojus ja 
desinfiointigeeli). 

 
 

4. Ota käyttöön toimintatapoja, jotka 
minimoivat henkilöstön kosketukset oven 
kahvoihin tai ripoihin, näppäimistöihin jne. 
Muistuta työntekijöitä käsienpesusta 
(esimerkiksi äänimerkillä 2–3 tunnin välein). 

 
 

5. Järjestä työskentelytiloihin tehokkaampi 
ilmanvaihto ja mahdollista työntekijöiden 
välisen vähimmäisetäisyyden noudattaminen 
(esim. riittävästi tilaa kuormakirjojen noutoon ja 
toimitustietojen syöttöön). 
 

 

6. Rajoita henkilöiden pääsyä tiloihin, joihin 
heillä ei tarve mennä työtehtäviensä vuoksi. Pyri 
välttämään työntekijöiden työskentelyä 
ryhmissä. 

 

7. Järjestä työvuorot läsnä olevan 
henkilöstömäärän vähentämiseksi ja 
mahdollisuuksien mukaan pyydä työntekijöitä 
tekemään etätöitä. 

 
8. Laadi mahdollisuuksien mukaan ohjeet ja 
aloita COVID-19-opastukset oikean tiedon 
jakamiseksi. 

 
9. Pyri käyttämään valvonnassa 
infrapunakuumemittareita, jotka eivät edellytä 
kosketusta mittauksen aikana.  

 
 
 

10. Määritä eristyskäytännöt ja menettelyt 
henkilöille, joilla on COVID-19-viruksen oireita, 
heidän siirtämisekseen kotiin tai sairaalaan. 

 
11. Rajoita ulkopuolisten henkilöiden pääsyä 
työpaikalle muista kuin pakottavista syistä. 

 
 

12. Seuraa ajantasaista tietoa ja videoita 
luotettavista lähteistä, kuten https://thl.fi/fi/

 

Latinalaisamerikkalainen valmisbetonijärjestö FIHP ja eurooppalainen ERMCO ovat laatineet tämän asiakirjan betoniteollisuuden työntekijöiden suojaamiseksi 
COVID-19-pandemiasta kärsivissä maissa. Asiakirja on laadittu terveysviranomaisten viruksesta antamien tietojen sekä betoniteollisuuden asiantuntijoiden 
ohjeiden mukaan. FIHP, ERMCO ja asiakirjan luomisessa avustaneet asiantuntijat eivät kuitenkaan ota vastuuta asiakirjasta tai sen vaikutuksista. Asiakirja on 
tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi. Kunkin yrityksen noudattamien hygieniakäytäntöjen on aina oltava paikallisten säädösten ja virnaomaisohjeiden mukaisia. FIHP 
ja ERMCO ovat kiitollisia näiden toimintaohjeiden kokoamiseen osallistumisesta ja arvostavat palautetta niiden jatkuvaksi päivittämiseksi hätätilanteen aikana.  

FIHP ja ERMCO kiittävät yrityksiä NRMCA, Hormigón Express (Panama), Melón Hormigones (Chile), MixtoListo (Guatemala), Concret-Mix (Paraguay), Praeventio 
(Kolumbia), ANEFHOP (Espanja) Cemex Colombia ja Concretos Argos niiden tätä hätätilannetta koskevien parhaiden toimintatapojen jakamisesta. 

https://thl.fi/fi/

