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Varhaiskasvatuksen koronaohjeistusta huoltajille
Syksy 2021
Varhaiskasvatuksessa on varauduttu koronatilanteen jatkumiseen. Koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä toimenpiteitä niin huoltajilta kuin kasvattajiltakin. Lasta voi suojata infektiolta samalla
tavoin kuin aikuisiakin. On tärkeää, että me kaikki jaksamme panostaa turvalliseen ja terveelliseen
varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivään ja sitoudumme viranomaisten antamiin ohjeisiin / suosituksiin tartuntojen välttämiseksi.
Maskin käyttö lapsen tuonti- ja hakutilanteissa
Huoltajien kulkemista varhaiskasvatuksen sisätiloissa pyritään välttämään. Jos huoltajan on välttämätöntä käydä päiväkodin sisätiloissa (esim. lasta tuodessa tai hakiessa), suosittelemme erittäin
vahvasti kasvomaskin käyttöä. Myös päiväkodin piha-alueella maskin käyttö ja turvavälien huomioiminen on tärkeää. Huoltajilla tulee olla omat kasvomaskit asioidessaan päiväkodissa.
Varhaiskasvatukseen osallistuminen
THL on ohjeistanut, että mikäli on lieviäkin infektio-oireita, ei pidä mennä päiväkotiin, kouluun tai
työpaikalle eikä saa liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
Miten toimitaan, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?
• Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lasta ei saa tuoda varhaiskasvatukseen
eikä esiopetukseen.
• Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
• Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla
edeltävän 10 vuorokauden aikana.
• Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää
ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää,
johtuvatko ne koronainfektiosta.
• Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa
ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
Miten toimitaan testauksen jälkeen?
• Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on
parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
• Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen
palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut
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varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 10 vuorokauden aikana.
Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi
lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka
lapsen testitulos olisi negatiivinen.
Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.
Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.
Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä.

Lapsi on käynyt testissä tai odottaa testitulosta. Miten oireettomien perheenjäsenien tulee
toimia ennen testituloksen tuloa.
• Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee.
Oireisten on pysyttävä kotona, kunnes testitulos valmistuu.
• Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen
karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
Ennakkotiedote korona-altistumisesta varhaiskasvatuksessa
Kun päiväkodissa tapahtuu korona-altistuminen, varhaiskasvatuspalvelut tiedottavat tapauksesta
Keusoten ohjeistuksen mukaan. Päätöksen karanteeniin tai eristykseen asettamisesta tekee kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Jos Keusoten tiedotus viivästyy ja varhaiskasvatuspalvelut on saanut tiedon lapsen koronatartunnasta, voi päiväkoti ohjeistaa mahdollisesti altistuneiden lasten perheitä pitämään lapsensa kotona, kunnes on saatu virallinen tieto karanteeniin
asettamisesta.
Matkustus ja koronaviruspandemia
Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä THL kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun matkustetaan EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Lisätietoa matkustamisesta ja sen jälkeisistä mahdollisista toimenpiteistä: Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
Linkkejä:
• https://www.hyvinkaa.fi/korona-tiedotteet/
• https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus
• https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
Information of COVID-19 in different languages
The Finnish Institute for Health and Welfare recommends that everyone over the age of 12 uses
face masks. Day care center personnel of Hyvinkää wear masks indoors. Parents who are dropping
off and picking up their children from day care centers are not recommended to enter the facilities.
If it is inevitable to enter, the parents should wear facemasks. It is also important to maintain the
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safe distance from others. If a child has symptoms that fit coronavirus, the child is not allowed to
go to school or day care.
Information of COVID-19 in Finland can be found in different languages from the following
links:
• Koronatietoa eri kielillä - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
• Coronavirus COVID-19 – Latest Updates - Infectious diseases and vaccinations - THL
• Children and coronavirus - Infectious diseases and vaccinations - THL
• Coronavirus - COVID-19 / Information in other languages - (keski-uudenmaansote.fi)
• Update on the coronavirus situation - kela.fi

Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
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