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Koronatiedote varhaiskasvatuksen huoltajille
Lämpimät kiitokset kaikille huoltajille yhteistyöstä pandemian aikana. Korona-ajan ohjeistukset ja suositukset ovat muuttuneet hyvin nopeasti ja saattavat jatkossakin muuttua tilanteiden
vaatimalla tavalla ja nopealla aikataululla. Muutosten vieminen toimintatapoihin ja -käytäntöihin sekä niistä tiedottaminen ja viestiminen ovat haastaneet meitä kaikkia. Hyvällä yhteistyöllä olemme kuitenkin pystyneet luomaan lapsille turvallisen ja terveellisen varhaiskasvatusympäristöön – kiitos tästä kaikille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta
koskevat suositukset. Koronaviruksen tartuntariski varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja
oppilaitoksissa on THL:n seurannassa ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta
enää antaa yleistä valtakunnallista opetussektoria koskevaa suositusta. Alueelliset ja paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat epidemiatilanteen mukaan antaa omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa.
Tartuntatautilain mukaan on edelleen huolehdittava tilojen tehostetusta puhdistamisesta ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus.
Riittävä etäisyys ja lähikontaktien välttäminen estävät tartuntoja. Valtakunnallisesta suosituksesta pitää opetusryhmät erillään on luovuttu. Samoin on luovuttu aiemmasta kahden metrin turvavälisuosituksesta.
Varhaiskasvatuksessa karanteeniin asettamisesta
Tartunnanjäljityksen viive on Keusotella ollut 0–3 vuorokautta. Viiveen lyhentämiseksi
Keusote on päättänyt 11.10.21, että jos varhaiskasvatuksessa koronatartunnan saanut
on yksittäinen lapsi, tiedotetaan pienen riskin altistumisesta ryhmää ja huoltajia, mutta
karanteeneja ei enää aseteta.
Koronatestissä käymistä suositellaan alle 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa:
- Lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai
henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.
- Lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle
koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Oireettomia altistuneita tai
karanteeniin asetettuja ei enää pääsääntöisesti testata.
Keusoten alueella varhaiskasvatuksen työntekijöillä ja vanhemmilla on ollut mahdollista
suojautua kahdella rokoteannoksella vakavaa koronavirustautia vastaan. Rokotussarjan
aloittaminen on edelleen mahdollista.
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Osallistuminen varhaiskasvatukseen.
Mahdollisten tartuntojen leviämisen estämiseksi kaikkien on tärkeää noudattaa käytäntöä, jossa oireisena tai sairaana lasta ei tuoda varhaiskasvatukseen eikä esiopetukseen.
Lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu. Alle 12vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi 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. Ks. ylempänä kirjattu Keusoten ohjeistus siitä, milloin
lapsi tulisi viedä koronatestiin.
Jos varhaiskasvatuksessa olevan lapsen samassa taloudessa asuva perheenjäsen
on sairastunut koronaan (positiivinen testitulos), suosittelemme, että perheen
lapset eivät osallistuisi varhaiskasvatukseen/esiopetukseen.
Maksuhyvitykset. Opetuslautakunta on päättänyt, että
1. asiakasmaksua ei peritä karanteeniin määrätyltä lapselta tartuntatautilääkärin
määräämältä karanteenin voimassaoloajalta
2. jos karanteeniin määrätyn lapsen sisarus on poissa varhaiskasvatuksesta vastaavan ajan, myöskään hänen osaltaan asiakasmaksua ei peritä
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättäminen koronaviruksen aiheuttaman karanteenin ajalta

Maskit. Hyvinkään varhaiskasvatuksen yksiköissä suosittelemme edelleen, että huoltajat käyttäisivät maskia varhaiskasvatuksen sisätiloissa. Suosittelemme myös, että huoltajat välttäisivät päiväkodin muissa kuin eteistiloissa kulkemista.
Viestintä. Varhaiskasvatus välittää Keusoten tiedotteet yksikössä tapahtuneissa altistumistilanteissa ao. yksikön huoltajia Muksunetissä (perhepäivähoito sähköposti). Yleisiä
mediatiedotteita muiden yksiköiden huoltajille ei enää julkaista 18.10.2021 alkaen. Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja tiedotamme huoltajia heti kun ohjeistukset muuttuvat.
Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
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