Tohmajärven varhaiskasvatuksen yleiset koronaohjeet 10.1.2022
Hyvät huoltajat!
Pohjois-Karjalan koronatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Pohjois-Karjala on taudin
leviämisalue, jossa koronavirukselle on mahdollista altistua missä tahansa. Esiopetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatamme kansallisia THL:n, opetushallituksen sekä Siun Soten
tartuntataudeista vastaavan yksikön ohjeita. Tiedotamme huoltajia aina sitä mukaa, kun uutta alueellista
informaatiota annetaan.
Yleiset pääohjeet tiedotetaan aina kaikille huoltajille, mutta on hyvä huomioida, että myös ryhmä- ja
yksikkökohtaisia ohjeita annetaan erikseen, kun siihen on perusteltu syy esimerkiksi altistumistilanteissa tai
terveysviranomaisen antamien ohjeiden perusteella.
Jokaisen lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen pyritään pitämään huolta myös
mahdollisissa poikkeustilanteissa, jolloin varhaiskasvatus ja esiopetus pyritään järjestämään normaalisti.
Perusopetuslain määräaikaiseen 20 a §:n sisältyvät säännökset poikkeuksellista opetusjärjestelyistä, kuten
etäopetuksesta, eivät siis koske esiopetusta eivätkä esiopetuksessa olevia pidennetyn oppivelvollisuuden
lapsia. Jos lapsi ei osallistu esiopetukseen, on huoltajan huolehdittava siitä, että lapsi saavuttaa muulla
tavoin esiopetuksen tavoitteet poissaolonsa aikana.
Yleiset ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
1. Huolehditaan hygieniasta, sillä paras tapa suojautua tartunnoilta ja ehkäistä niiden leviämistä on
pestä kädet sekä aivastaa ja yskiä oikein!
2. Suosittelemme vahvasti huoltajille maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa sekä turvavälien
säilyttämistä lasten tuonti- ja hakutilanteissa.
• HUOM! Daisy lätkillä lasten hoitoon tulo ja- lähtö kirjaukset keskeytetään toistaiseksi ja
henkilökunta kirjaa lapset mobiiliin käsin, jotta tarvittavat turvavälit voidaan säilyttää
3. Lievästi flunssaoireisten lasten tulee jäädä kotiin sairastamaan! (alla THL:n/Siun Soten päivitetyt
ohjeet!) On myös hyvä kiinnittää huomiota hoidon tarpeellisuuden arviointiin tilanteissa, jossa
muita perheenjäseniä on sairastunut
• Varhaiskasvatuksessa toimitaan edelleen ennalta ehkäisevien toimintamallien mukaisesti:
Vältetään tarpeettomia lähikontakteja, mm. henkilöstön sekä huoltajien kanssa käytävät
yhteistyöpalaverit järjestetään pääosin etäyhteyksin. Päiväkodin tiloissa asioidessa
suositetaan vahvasti maskin käyttöä eikä isoja kokoontumisia järjestetä (mm.
vanhempainillat)
• Muiden kuin lasten sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tarpeetonta
oleskelua esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueella vältetään
• Tartuntoja ehkäisevää hygieniaa noudatetaan ja opetetaan lapsille
• Siivousta tehostetaan
• Suosimme toiminnassamme pienryhmätoimintaa sekä porrastamme mahdollisuuksien
mukaan päivittäistoimintojamme
• Lapsen ja perheiden tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan voidaan järjestää
koronarajoitukset sekä väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden
• Emme suosittele kotoa tuotavaksi omia leluja päivähoitoon nyt kun epidemiatilanne on
huonontunut. Yksi tärkeä unikaveri (helposti puhdistettava) voi olla päiväkodissa mukana.
Tutit säilytetään suljetussa rasiassa ja viedään puhdistettavaksi kotiin päivittäin.
5. Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana informoimme huoltajaa ja lapsi ohjataan mahdollisuuksien
mukaan erillistilaan odottamaan huoltajan saapumista aikuisen kanssa.

6. Ulkomaan lomien suhteen on hyvä huomioida mahdollisesti tarvittava karanteeniaika sekä
mahdollinen koronatestaus. Mahdollinen karanteeniaika on huomioitava esiopetuksen lomaanomuksiin ja jos koronatestausta vaaditaan, palataan esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen vasta
negatiivisen testituloksen jälkeen.
7. Jos koronavirustartunta todetaan:
• Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta tartuntatautilääkärin
antamien ohjeiden mukaisesti
• varhaiskasvatus/esiopetusryhmän huoltajia tiedotetaan tilannearvion mukaan suoraan
ryhmästä tai päiväkotiyksiköstä. Tilannearvioista altistumisen suhteen ja sen aiheuttamista
toimenpiteistä päättää aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava
lääkäri. Tilannekohtaisessa harkinnassa voidaan huomioida tartuntojen riskiin juuri
kyseisessä tilanteessa vaikuttavia seikkoja
• Tosiasialliset lähikontaktit kartoitetaan ja lähtökohtaisesti ainoastaan heidät asetetaan
karanteeniin, muille tiedotetaan pienen riskin altistumisesta, annetaan ohjeet seurata
oireita ja hakeutua tarvittaessa omaehtoisesti koronatestiin.
Edellä mainittuja 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.
Ystävällisin terveisin
Elisa Havukainen
Varhaiskasvatuksen päällikkö
elisa.havukainen@tohmajarvi.fi
040 105 4120

THL:n/Siun Sote:n ohjeet lasten sairastuessa.
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei tulla oireisena!
Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita voivat olla päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha tai
nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus tai väsymys, lihaskivut, kurkkukipu tai kurkun
karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.
Alle 12-vuotiaan lapsen, jonka perheessä kaikki yli 16-vuotiaat ovat saaneet molemmat rokoteannokset,
lieviä oireita voi suositusten mukaan seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä
ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi kuitenkin välttää
perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet.
Suosittelemme, että alle 12-vuotiaita testataan koronaviruksen varalta erityisesti silloin, kun lapsella on
oireita ja

•
•

hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana
(esimerkiksi pienen riskin altistumisilmoitus päivähoitoryhmästä)
lapsen perhepiirissä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja
koronaa vastaan on puutteellinen.

Jos lapsen oireet vaativat lääkärin arviota, tämä voi samalla arvioida koronatestin tarpeellisuuden.
Voit harkintasi mukaan viedä lapsen koronatestiin, kun epäilet koronavirusinfektiota.
Voit testata lapsen myös antigeenikotitestillä. Kotitestin positiivinen tulos tulisi varmentaa
terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Kotitestin tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana
peräkkäisenä päivänä tai 2–3 päivän välein.
Kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa, jos samassa taloudessa asuvalla on jo varmennettu
koronainfektio ja seuraavat ehdot täyttyvät:
•
•

lapsen oireet ovat lieviä eivätkä vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon ja
huoltaja ei tarvitse virallista eristyspäätöstä tartuntatautipäivärahan saamiseksi

Yli 12-vuotiaita koskevat samat ohjeet kuin aikuisia. Rokottamattomien yli 12-vuotiaiden nuorten ja
aikuisten pitäisi aina hakeutua testiin tai tehdä kotitesti, kun heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten
muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen.
Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion 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.

Ohjeita on löydettävissä lisää THL:n ja Siun soten sivuilta:
Lapset ja koronavirus - THL
Ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa - THL
Ohjeita lapsiperheille ja koululaisille - siunsote.fi

