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HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Varhaiskasvatuspalvelut

TIEDOTE HUOLTAJILLE KORONAN VAIKUTUKSISTA
VARHAISKASVATUKSEEN
Lasten COVID-19-koronavirusinfektioista on toistaiseksi vähän tietoa. COVID-19-infektioon sairastuneilla lapsilla on kuvattu olevan flunssan kaltaisia oireita, kuten nuhaa, yskää ja kuumetta; joillakin oli myös vatsaoireita. Nykytiedon mukaan lapset eivät sairastu aikuisia helpommin COVID-19-koronavirusinfektioon. Suurin osa tapauksista on raportoitu aikuisilla
ja lasten infektiot olivat harvinaisia. Lasta voi suojata infektiolta samalla tavoin kuin aikuisiakin. Hyvä käsi -ja yskimishygienia on tärkeää. (THL 14.8.2020)
VARHAISKASVATUKSEEN OSALLISTUMINEN
Hyvinkään varhaiskasvatuksessa noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä
Opetus ja kulttuuriministeriön suosituksia. Seuraamme valtakunnallisia suosituksia aktiivisesti ja päivitämme varhaiskasvatuksen linjauksia tarvittaessa.
Suositusten mukaisesti varhaiskasvatukseen ei pidä tuoda lasta, jos lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita. Vanhemmat arvioivat lapsen päiväkotikuntoisuuden. Jos lapsi
sairastuu päivän aikana, pyydämme vanhempaa hakemaan lapsen pikaisesti kotiin. Alla
koottuna 14.8.2020 päivittyjä THL:n suosituksia varhaiskasvatukseen liittyen:
Lapsi tulee viedä herkästi koronavirustestiin, jos hänellä on edes lieviä hengitystieoireita.
• Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi päiväkotiin/kerhoon/perhepäivähoitoon mennä, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin.
• Siitepölyallergiaoireet tulee pyrkiä saamaan hyvin hallintaan lääkityksillä. Jos oireet
helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen
palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen palata.
• Jos lapsen tai henkilökunnan perheenjäsenellä on oireita, tulee oireisen perheenjäsenen hakeutua testiin mahdollisimman nopeasti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla varhaiskasvatuksessa, kun testitulosta odotetaan, ellei jo tuolloin ole erityisen
vahvaa epäilyä, että perheenjäsenellä on koronavirustartunta.
•

VAIKUTUKSET TOIMINTAAN VARHAISKASVATUKSESSA
Päiväkotiryhmät toimivat pääosin omissa ryhmissään ja pienryhmätoimintaa järjestetään päivän aikana.
• Kulkemista eri ryhmien välillä päivän aikana, pyritään välttämään.
•
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Varhaiskasvatustoimintaa pyritään rytmittämään ja toiminnassa hyödynnetään
niin sisä- kuin ulkotiloja. Ulkoiluja porrastetaan.
• Lapselle tärkeän uni/turvalelun saa tuoda varhaiskasvatukseen. Lelu tulisi säilyttää päiväkodilla, lapsen lokerossa.
•

Vanhempi/tuoja valvoo aamulla lapsen huolellisen käsipesun päiväkotiin saavuttaessa.
• Minimoimme vierailijat, eli pyydämme että vain lapsen tuoja/hakija käy päiväkotialueella. On hyvä, että huoltajat eivät kulje kiinteistön muissa tiloissa, kuin missä se
on välttämätöntä. Hakutilanteet tulee sopia päiväkotikohtaisesti.
• Niissä hakutilanteissa, kun lapset ovat jo ulkona, vältetään sisällä käyntejä kokonaan.
• Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja kasvun ja oppimisen
tuen henkilöstön oleskelua varhaiskasvatuksen/esiopetuksen alueella tulisi välttää.
• Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen / esiopetuksen toimintaan järjestetään sovitusti ja väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.
• Jos päiväkodissa todetaan koronavirustartunta (positiivinen testitulos) tartuntatautiyksikkö (Keusote) selvittää, onko päiväkodissa tapahtunut altistumista. Keusote määrää mahdolliset altistuneet työntekijät ja lapset 14 vuorokauden karanteeniin.
•

POISSAOLOILMOITUKSET JA HOITOAJAT
Lapsen hoitoajat on ilmoitettava etukäteen. Ilmoitettuja hoitoaikoja tulisi noudattaa mahdollisimman tarkasti. Ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella suunnitellaan toiminta niin, että se on turvallista sekä lapsille että henkilökunnalle.
•

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on omat tarkennetut ohjeet turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Siivousta päiväkodeissa on myös tehostettu.
Lisätietoa:

https://www.hyvinkaa.fi/korona-tiedotteet/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/
Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
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