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Tohmajärven opetustoimen ja varhaiskasvatuksen koronaohjeet
Hyvät huoltajat!
Pohjois-Karjalan koronatilanne on heikentynyt. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä
noudatamme kansallisia THL:n, opetushallituksen sekä Siun Soten tartuntataudeista vastaavan yksikön ohjeita. Tiedotamme huoltajia sitä mukaa, kun uutta alueellista informaatiota annetaan.
Vaikka alueellinen tilanteemme on pysynyt hyvänä, silti varotoimista on edelleen tärkeää pitää
huolta:
1. Huolehditaan hygieniasta, sillä paras tapa suojautua tartunnoilta ja ehkäistä niiden leviämistä on pestä kädet sekä aivastaa ja yskiä oikein!
2. Suosittelemme edelleen huoltajille maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa sekä turvavälien säilyttämistä lasten tuonti- ja hakutilanteissa.
3. Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toimitaan edelleen ennalta ehkäisevien toimintamallien
mukaisesti: välttäen tarpeettomia lähikontakteja ja tartuntoja ehkäisevää hygieniaa noudattaen.
4. Edelleen lievästi flunssaoireisten lasten tulee jäädä kotiin sairastamaan (alla THL:n/Siun Soten päivitetyt ohjeet!)
Suositusten mukaan, jos lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita, ei varhaiskasvatukseen tai
kouluun tulisi tulla.
Alle 12-vuotiaita lapsia, joiden perheessä kaikki yli 16-vuotiaat ovat saaneet molemmat rokoteannokset, ei pääsääntöisesti tarvitse lievissä oireissa viedä koronatestiin. Oireet ovat lieviä, jos lapsi
on virkeä ja jaksaa leikkiä/puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi
välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet.
Alle 12-vuotiaita testataan koronaviruksen varalta, jos lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltäneen kahden viikon aikana. Suositusten mukaan oireinen lapsi tulisi testata myös silloin, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.
Jos oireet vaativat lääkärin arviota, voi hän samalla arvioida koronatestin tarpeellisuuden. Myös
huoltaja voi harkinnan mukaan viedä lapsen koronatestiin, jos epäilee koronavirusinfektiota.
Yli 12-vuotiaita koskevat samat ohjeet kuin aikuisia: Rokottamattomien yli 12-vuotiaiden nuorten ja
aikuisten pitäisi aina hakeutua testiin, kun heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Jälkinuha tai -yskä voivat jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen ja kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen
jälkeen.
Allergisesta nuhasta johtuen, yksittäisistä aivastuksista tai tilanteissa, joissa lapsen nenä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa – voi suositusten mukaan mennä kouluun tai
varhaiskasvatukseen, kunhan lapsen yleistila on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
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Ulkomaan lomien suhteen on hyvä huomioida mahdollisesti tarvittava karanteeniaika sekä mahdollinen koronatestaus. Mahdollinen karanteeniaika on huomioitava koulujen ja esiopetuksen lomaanomuksiin ja jos koronatestausta vaaditaan, palataan kouluun ja varhaiskasvatukseen vasta negatiivisen testituloksen jälkeen.
Suosituksia noudattamalla tartuntariskiä voidaan hallita eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Edelleenkään emme vaadi
negatiivisesta koronatestauksesta todistusta.
Koronasta ja suosituksista huolimatta pidämme tärkeänä, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen kuten ennenkin.
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