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Preciserade coronavirusinstruktioner till utbildningsväsendena i Soites
medlemskommuner och vårdnadshavare till barn
Soite har gett utbildningsväsendena i sina medlemskommuner och Mellersta Österbottens utbildningskoncern
instruktionerna (uppdaterade 17.8.2020) ”SÄRSKILDA ÅTGÄRDER I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN, SKOLORNA OCH
LÄROANSTALTERNA INOM SOITES OMRÅDE MED ANLEDNING AV DET NYA CORONAVIERUSET (SARS-COV-2 DVS.
COVID-2019)” och 3.9.2020 ”PRECISERADE CORONAVIRUSINSTRUKTIONER TILL UTBILDNINGSVÄSENDENA I SOITES
MEDLEMSKOMMUNER OCH VÅRDNADSHAVARE TILL BARN”. Institutet för hälsa och välfärd har 26.8.2020 preciserat
bl.a. provtagningskriterierna för barn och åtgärder vid misstanke om covid-2019 hos barn (Instruktioner från institutet
för hälsa och välfärd, ska uppdateras.). Instruktionerna som Institutet för hälsa och välfärd och Soite gett är inte
motstridiga men för att undvika oklarheter preciserar Soite anvisningarna som getts 17.8.2020 och de preciserade
instruktioner som getts 3.9.2020.
1.

När barnet har symtom på infektion







Om vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom på infektion får barnet inte delta i
småbarnspedagogiken eller i skolgången.
Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om barnets näsa börjar rinna eller barnet börjar
snörvla utomhus (och symtomen slutar inomhus) kan barnet delta i dagvården eller gå till skolan så länge
barnets allmäntillstånd är bra och att andra infektionssymtom (feber) inte förekommer.
Om barnet blir sjukt medan barnet är i dagvård eller i skolan kontaktar dagvården/skolan föräldrarna och
föräldrarna anvisas att hämta det sjuka barnet. I skolan anvisas barnet, utan onödiga kontakter med
andra personer, att vänta på sin förälder skilt från andra barn (t.ex. om vädret är bra kan barnet vänta på
gården). Om man inte får tag på föräldrarna avtalar skolan med skolhälsovårdaren om de fortsatta
åtgärderna för barnet (rådgivningen, skol- och studerandehälsovårdens egen anvisning för vårdvägen för
ett barn med covid-19).
Om vårdnadshavaren är osäker på barnets symtom ska vårdnadshavaren kontakta skolhälsovårdaren
eller Soites verksamhetsställe (t.ex. coronarådgivningslinjen eller barnjouren)

2. När ska man gå och testa sig för corona?









I princip ska barnet testas om barnet har symtom som enligt vårdnadshavaren eller yrkesutbildad
vårdpersonals bedömning stämmer in på corona. Det är särskilt viktigt att utan dröjsmål testa också ett
barn med lindriga symtom ifall hen eller någon i barnets familj har utsatts för ett bekräftat
coronavirusfall eller har rest utomlands under de föregående 14 dygnen.
Lindriga symtom hos ett barn under skolåldern kan man följa upp hemma under några dagar utan test.
Om symtomen försvinner helt under uppföljningen behöver man inte genomföra något coronatest, utan
barnet kan återvända till småbarnspedagogiken efter minst en symtomfri dag.
För barn i skolåldern är det alltid orsak att göra coronatest om barnet har symtom som stämmer in på
coronavirus.
Om barnet får utdragna luftvägssymtom behöver barnet inte testas upprepade gånger. Utdragna
infektionssymtom hos barn kan dock kräva bedömning av yrkesutbildad hälsovårdsperonal.
För personer i samma familj som insjuknar samtidigt räcker det med 1-2 negativa coronatestresultat. Alla
barn och vårdnadshavare i familjen behöver inte testas.
Småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kan inte kräva intyg på att coronatest genomförts.

3. Efter corona-testet


Om testet är negativt kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken när barnet enligt
föräldrarnas bedömning mår bättre, även om symtomen inte skulle ha försvunnit helt.
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Om testresultatet dröjer kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en symtomfri
dag om man inte känner till att barnet skulle ha exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen
i familjen rest utomlands under föregående 14 dygn.
Positiva coronaprov meddelas automatiskt till Soites infektionsläkare, som informerar om resultatet för
patienten, placerar patienten i isolering och inleder en utredning av kontakter. Genom
kontaktutredningen utreder man vilka som eventuellt exponerats för koronavirussmitta. Man kontaktar
då bland annat skolans rektor och läraren. Isolering utfärdas för en person som insjuknat i corona och
karantän för personer som exponerats för smittan. Isoleringen och karantänen varar minst 14 dygn.
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