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Varhaiskasvatuspalvelut

Huoltajien tulee huomioida matkustamisen rajoitukset ja ohjeistukset karanteeneista varhaiskasvatuksessa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut, että matkustusta rajoitetaan, kun se on
välttämätöntä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia.
Hallitus on linjannut, että rajoituksista voidaan luopua, jos maan uusien tartuntojen määrä on
enintään 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana. Rajoituksia voidaan poistaa ja palauttaa, jos maan epidemiatilanne muuttuu.
Hallituksen 6.8.2020 tekemät päätökset ovat voimassa 10.8.–8.9.2020. Tilannetta tarkastellaan
noin kahden viikon välein. Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset
jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa.
Huomioi että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatkasi Suomeen
kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske. Seuraavan linkin takaa löydät matkustusrajoitukset: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#ohjeita
Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
Omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja saanut
negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen
testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. Jokaisella Suomessa asuvalla tai vierailevalla on yhteisvastuu siitä, että COVID-19 -epidemia ei kiihdy hallitsemattomasti. Opetushallitus kehottaa huoltajia noudattamaan suositusta.
Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin
•

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun
mahdollista, ja on kotioloissaan.

•

Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä
liikkumista.
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•

Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.

•

Vältä julkisen liikenteen käyttämistä.

Huomioi, että monessa osassa maailmaa COVID-19-tautia esiintyy Suomea selvästi enemmän.
Suuri osa sairastumisista tapahtuu 4–6 päivän sisällä tartunnalle altistumisesta ja viimeistään
kahden viikon sisällä. Omaehtoista 14 päivän karanteenia noudattamalla suojelet muita tartunnoilta.
Jos matkan jälkeen epäilet saaneesi tartunnan, hakeudu heti koronavirustestiin. Mene testiin,
vaikka sinulla olisi vain lieviä oireita. Kun toimit näin, voit suojata myös läheisiäsi ja muita ihmisiä.
Ohjeistuksia päivitetään tilanteen mukaan.
Koronavirusta koskevat tiedotteet Hyvinkäällä: https://www.hyvinkaa.fi/korona-tiedotteet/
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