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Varhaiskasvatuksen koronaohjeistusta huoltajille
THL ja Keusote ovat päivittäneet koronaohjeistuksia. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa noudatamme päivitettyjä ohjeita.
Lapsen tuonti- ja hakutilanteet
Huoltajat voivat tulla varhaiskasvatuksen sisätiloihin 1.10.2021 alkaen. Suosittelemme edelleen
vahvasti kasvomaskin käyttöä sisätiloissa. Huoltajilla tulee olla omat kasvomaskit asioidessaan päiväkodissa.
Varhaiskasvatukseen osallistuminen
THL suosittelee, että kun lapsella on virusinfektioon sopivia oireita, hän ei mene kouluun tai varhaiskasvatukseen.
Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, 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.
Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, hän voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan
hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
Lapsen ei ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu
Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi suosituksen 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 välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat
merkittävästi helpottaneet.
THL suosittelee, että alle 12-vuotiaita testataan koronaviruksen varalta vain silloin, kun lapsella on
oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon
aikana. Jos lapsen oireet vaativat lääkärin arviota, voi hän samalla arvioida koronatestin tarpeellisuuden. Oireinen lapsi tulisi testata myös silloin, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen. Huoltaja voi harkintansa mukaan viedä lapsen koronatestiin, kun hän epäilee koronavirusinfektiota.
Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden nuorten ja aikuisten pitäisi aina hakeutua testiin,
kun heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Korona-altistumisesta varhaiskasvatuksessa
Koulussa ja oppilaitoksessa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota
koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö on tosiasiallisesti ollut
lähikontaktissa. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan samaa toimintatapaa: tosiasialliset lähikontaktit kartoitetaan ja lähtökohtaisesti ainoastaan heidät asetetaan karanteeniin. Muille tiedotetaan
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pienen riskin altistumisesta, annetaan ohjeet seurata oireita ja hakeutua tarvittaessa omaehtoisesti testiin.
Kun päiväkodissa tapahtuu korona-altistuminen, varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa 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.
Kokoontumisrajoitukset
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Epidemiatilannetta kuitenkin seurataan ja arvioidaan myös jatkossa alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä.
Kunnat ja aluehallintovirasto voivat edelleen tarvittaessa määrätä kokoontumisrajoituksia omalle
alueelleen, jos epidemiatilanne heikentyy paikallisesti. Myöskin Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa ohjeistukset voivat olla erilaisia, riippuen yksikön koronatilanteesta. Päiväkodit ja kerhot tiedottavat huoltajia Muksunetissä. Perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajia tiedotetaan
sähköpostitse.
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
• Koronaviruksen oireet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
Information of COVID-19 in Hyvinkää early childhood education and care services
According to The Finnish Institute for Health and Welfare, a child with symptoms of coronavirus,
should not attend the early childhood education and care. Guardians should minimize the contacts
of the child outside the family until the symptoms have mostly disappeared. The child's symptoms
are considered mild if the child is lively and has the energy to play even if they are sneezing and
have a cough and fever. The recommendation is that if the symptoms disappear completely during
monitoring, the child does not have to get tested and can return to early childhood education and
care after at least one asymptomatic day.
More 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

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
www.hyvinkaa.fi

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää

P. 019 459 11
kirjaamo@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Sivu 3 / 3

29.9.2021
HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Varhaiskasvatuspalvelut

Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
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