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Keusoten maskisuositus päivittyi – maskin käyttö oman harkinnan mukaan
THL ilmoitti 14.4.2022 THL:n yleisen maskisuosituksen poistumisesta, mutta maskia voi oman harkinnan mukaan edelleen käyttää. THL maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö
perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen. https://thl.fi/fi/-/thl-n-yleinen-maskisuositus-poistuu-muttamaskia-voi-oman-harkinnan-mukaan-edelleen-kayttaa?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista
Maskisuosituksesta luovuttiin nyt myös Keusoten alueella. Jatkossa kasvomaskin käytössä painotetaan entistä
enemmän yksilön omaa harkintaa. Suosituksen päivityksestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. Kasvomaski suojaa myös kantajaansa. Riskiryhmään kuuluvan kannattaa harkita laadukkaan maskin käyttöä,
vaikka hän olisi täysin rokotettu. Keusoten maskisuositus päivittyy – maskin käyttö enemmän oman harkinnan
mukaan - Keski-Uudenmaan Sote
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuksessa päiväkodit ovat antaneet omia yksikkökohtaisia ohjeita ja linjauksia mm. maskien käytöstä, jotka nyt siis poistuvat. Valitettavasti varhaiskasvatuspalveluissa on kuitenkin edelleen paljon poissaoloja
ja henkilöstön saatavuudessa on haasteita. Joten on tärkeää, että oireista tai sairasta lasta ja hänen sisaruksiaan ei tuoda päiväkotiin tai esiopetukseen. Koronaan sairastuneen tulee olla poissa vähintään 5 vuorokauden
ajan.
Varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttu siihen, että henkilöstöä ei ole riittävästi esim. tautitilanteen takia ja
varhaiskasvatuspalveluiden toimintaan joudutaan tekemään muutoksia. Huoltajienkin on hyvä varautua siihen, että palvelut voidaan joutua toteuttamaan supistetusti (esim. siten, että päiväkoti on auki vain klo 8–16
välillä), pieniä ja isompiakin yksiköitä joudutaan sulkemaan ja palvelut keskitetään toiseen päiväkotiin, ilta- ja
vuorohoitoa voidaan mahdollisesti tarjota vain rajoitettuina aikoina jne. Myös avoin toiminta ja kerhot voidaan
joutua sulkemaan.
Kun ja jos päiväkodinjohtaja suosittelee järjestämään lapsen hoidon muilla tavoin
Jos päiväkotiin ei saada riittävästi henkilöstöä, päiväkodin johtaja voi ilmoittaa huoltajalle henkilöstövajeesta ja
suositella lapsen hoidon järjestelyjä muilla tavoin. Näissä tilanteissa varhaiskasvatuspalvelut toivoo, että mahdollisimman monet huoltajat voisivat näin toimia. Hyvityksen asiakasmaksusta saa vastaamalla tuohon päiväkodinjohtajan pyyntöön ilmoittamalla lapsen päiväkotiryhmään tekstiviestillä tai sähköpostilla, että ”lapsi on
poissa henkilöstövajeen vuoksi”.
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