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Tarkennettu korona-ohje Soiten jäsenkuntien sivistystoimiin ja lapsen huoltajille
Soite on antanut jäsenkuntiensa sivistystoimiin ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 17.8.2020 päivitetyn ohjeen
”UUDEN KORONAVIRUKSEN (SARS-COV-2 ELI COVID-2019) AIHEUTTAMAT ERITYISTOIMENPITEET SOITEN ALUEEN
VARHAISKASVATUKSISSA, KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA” ja 3.9.2020 “TARKENNETTU KORONA-OHJE SOITEN
JÄSENKUNTIEN SIVISTYSTOIMIIN JA LAPSEN HUOLTAJILLE”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 26.8.2020 ja
11.9.2020 tarkentanut lasten näytteenottokriteereitä covid-2019 epäilyssä (THL:n päivittyvä ohje). THL:n ja Soiten
antamat ohjeet eivät ole ristiriidassa mutta epäselvyyksien välttämiseksi Soite tarkentaa 17.8.2020 annettua
ohjetta ja 3.9.2020 annettua tarkennettua ohjetta.
1. Kun lapsella on infektio-oireita
•
•

•

•

Huoltajan todetessa lapsella infektio-oireet, lapsi ei saa osallistua varhaiskasvatukseen tai koulunkäyntiin.
Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänelle tulee nenän vuotamista/niiskutusta ulkona (ja
oireilu loppuu sisätiloissa), voi lapsi mennä päivähoitoon tai kouluun huomioiden, että hänen yleistilansa on hyvä
eikä muita infektio-oireita (kuume) ole.
Jos lapsi sairastuu päivähoitopäivän tai koulupäivän aikana, päivähoidosta/koulusta ollaan yhteydessä vanhempiin
ja heitä ohjataan hakemaan sairastunut lapsensa. Koulussa lapsi ohjataan ilman ylimääräisiä henkilökontakteja
odottamaan vanhempaansa erilleen toisista lapsista (esim. hyvällä säällä pihakin käy). Jos vanhempia ei saada
kiinni, koulu sopii lapsen jatkotoimenpiteistä kouluterveydenhoitajan kanssa (neuvola, koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollolla oma covid-19 lapsen hoitopolun ohje).
Huoltajan ollessa epävarma lapsen oireista, on huoltaja yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai Soiten
toimipisteeseen (esim. Koronaneuvontanumero tai lastenpäivystys).

2. Milloin korona-testiin?
•

•

•
•
•
•

Lapsi on lähtökohtaisesti testattava, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan
koronavirusinfektioon sopivia oireita. Erityisen tärkeää on testata lieväoireinenkin lapsi viiveettä, jos hän tai joku
perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14
vuorokauden aikana.
Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Jos oireet seurannassa
kokonaan väistyvät, ei koronatestiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden
oireettoman päivän jälkeen.
Kouluikäisellä lapsella koronatesti on aina aiheellinen, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita.
Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, lasta ei ole tarpeen testata toistuvasti. Lapsen pitkittyneet infektio-oireet
voivat silti edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen arviota.
Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää 1-2 negatiivista koronatestitulosta. Kaikkia perheen lapsia ja
huoltajia ei ole tarpeen testata.
Varhaiskasvatus, koulu tai oppilaitos ei saa vaatia todistusta tehdystä korona-testistä.

3. Korona-testin jälkeen
•
•
•

Jos tehty testi on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on vanhempiensa arvion
mukaan paranemassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
Testin tuloksen viivästyessä, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos
lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut
ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.
Positiiviset koronanäytteet menevät automaattisesti tiedoksi Soiten infektiolääkärille, joka informoi tuloksesta
potilasta, asettaa potilaan eristykseen ja käynnistää kontaktiselvittelyn. Kontaktiselvittelyssä selvitetään
mahdollinen koronavirukselle altistuminen. Tällöin ollaan yhteydessä mm. koulun rehtoriin ja opettajaan. Eristys
asetetaan koronaan sairastuneelle ja karanteeni koronaan altistuneille. Eristyksen ja karanteenin kesto on
vähintään 14 vrk.
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