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Hyvät varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat
Valtioneuvosto on linjannut koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 alkaen. Kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat
osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset
eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä.
Kunnat ovat saaneet tarkentavia ohjeita turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen rajoitusten purkamisen
jälkeen. Näiden ohjeiden kanssa toiminnasta varhaiskasvatuksessa tehdään turvallinen sekä lapsille että
henkilökunnalle. Ohessa muutoksesta johtuvia toimenpiteitä ja ohjeita turvallisesti toimimiseen. Yksiköistä
saattaa tulla tarvittaessa tarkentavia ohjeita myöhemmin.

Lapsen poissaolo 31.5.2020 saakka on maksutonta
Hallituksen ilmoitus rajoitusten purkamisesta tarkoittaa myös, että hallitus ei enää kehota vanhempia
järjestämään itse lasten hoitoa 14.5. eteenpäin.
Mutta mikäli vanhemmat katsovat kuitenkin tarpeelliseksi järjestää lapsen hoidon itse toukokuun loppuun
saakka, niin poissaoloajasta ei peritä asiakasmaksua, kun poissaolosta ilmoitetaan ennakkoon. Ilmoitus lapsen
poissaolosta on ilmoitettava päiväkodin johtajalle sähköpostilla tai Daisy-viestillä viimeistään 12.5.2020.
Vilppulankosken ja Kolhon päiväkotien, perhepäivähoidon sekä Pohjaslahden ryhmäperhepäivähoidon osalta
Sanna Heinoselle. Miinanhelmen päiväkodin lapsista ilmoitukset Mervi Eerikäiselle.
Kesäajan 1.6.-31.8.2020 maksujen osalta sivistyslautakunta on päättänyt hyvityksen perusteista jo aiemmin.

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tauditja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ). Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla
varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana,
oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen
välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle
terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-jatorjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää
tartuntoja.
Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi
kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun
kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.






Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti
saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti
käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään
tämän jälkeen.
Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa.

Omia leluja ei voi toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Unikaverikäytännöistä keskusteltava erikseen
ryhmän aikuisten kanssa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Vaikka tarpeetonta fyysistä kontaktia pyritään välttämään ja hygieniaa tehostamaan, niin tästä huolimatta on
tärkeää huolehtia, että lapsi saa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla
tavalla kuin ennenkin.




Isoja yhteistä tapahtumia ei järjestetä esim. kevätjuhlia tai koko talon yhteisiä tapahtumia
Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen
alueella vältetään, mm. piha-alueet eivät ole yhteisessä käytössä vapaa-ajalla.
Päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä kuten normaaliaikanakin

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus.
Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Isojen ryhmien kokoontumisia silti vältetään.

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos
koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja
altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan
oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta
oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Tehdään yhdessä hyvä varhaiskasvatuksen kevät ja kesä erityisjärjestelyistä huolimatta!
Päiväkodin johtaja Mervi Eerikäinen, mervi.eerikainen@taidekaupunki.fi p. 0440 979 200
Päiväkodin johtaja Sanna Heinonen, sanna.heinonen@taidekaupunki.fi p. 044 7288 307
Päiväkodin johtaja Iia Kesäkallio, iia.kesäkallio@taidekaupunki.fi p. 044 555 9344
Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta, minna.tammesvirta@taidekaupunki.fi p. 050 325 1317

