Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen Muuramessa
Koronasta johtuvat toimet
Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 10.8.2020

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyissä noudatetaan voimassa olevia THL:n antamia
hygieniaohjeita sekä OKM:n ja OPH:n antamia ohjeita. Lisäksi on noudatettava mahdollisia tartuntatautilain
nojalla annetun päätöksen määräyksiä.
Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syksyllä lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan
normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen
edellytysten täyttyessä. Mikäli näihin järjestelyihin päädytään, siitä tiedotetaan erikseen.
Pääperiaatteet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä ovat seuraavia:
1) Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena.
2) Lapsen/ huoltajan tullessa varhaiskasvatusyksikköön, pestään tai desinfioidaan kädet aina ulkoa sisälle
tullessa, ennen ja jälkeen ruokailun sekä wc:ssä käynnin sekä kotiin lähtiessä.
3) Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella tulisi
välttää. Tuonti ja hakutilanteessa vanhemmat huolehtivat porrastuksesta eteistiloissa turvavälit
huomioiden.
4) Muistetaan hyvä yskimishygienia



Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä
keskenään.



Toimintaa porrastamalla (ulkoilut, ruokailut, pienryhmätoiminta) sekä ulkotiloja hyödyntämällä
pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Ruokailujärjestelyistä
sovitaan yksikkökohtaisesti.



Henkilöstön siirtyessä töihin toiseen ryhmään, tulee huolehtia tarkasti käsihygieniasta. Muu
yhteydenpito hoidetaan puhelimitse, sähköpostitse tai teamsilla mahdollisuuksien mukaan.



Lelujen ja muiden yhteiskäytössä olevien tavaroiden puhdistamista tehostetaan. Päiväkotiin voi
tuoda tärkeän unikaverin, joka säilytetään lapsen lepopaikassa.



Vanhempainillat rajataan koskemaan esikoululaisia. Tilaisuudet pidetään ryhmäkohtaisesti, esim.
Teams-kokous, ulkotilaisuus, tai sisällä turvavälit huomioiden. Alle esikouluikäisillä ei järjestetä
vanhempainiltoja, vaan tehostetaan tiedotusta ja henkilökohtaista keskustelua.



Isojen yksiköiden yhteisiä työiltoja vältetään toistaiseksi.



Lapsia ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin.



Varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneiden sekä eri pisteissä kiertävien työntekijöiden tulee
noudattaa erityisen tarkkaa käsihygieniaa ja välttää lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia,
että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla
tavalla kuin ennenkin.

Poissaolot


Esiopetuksessa poissaoloon tulee normaalin tavan mukaan hakea lupa ja hakemus tulee perustella,
3 pvään asti esikouluopettajalta ja sitä pidemmät päiväkodin johtajalta Wilma järjestelmän kautta.



Luvan antaja harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.



Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta
riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.



Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon lapsen tilanteesta. Lääkäri voi
arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.



Tällä hetkellä esiopetusta järjestetään lähiopetuksena.

Opetus karanteenin ja eristyksen aikana
Jos varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa tapahtuu altistumista koronavirukselle tai todetaan
tartuntatapauksia, terveydenhuoltoviranomaiset päättävät tartunnan leviämistä rajoittavista
toimenpiteistä. Näitä voivat olla päiväkotien ja koulujen sulkemiset tai henkilöitä voidaan määrätä
tartuntatautilain 60 ja 63 §:n nojalla karanteeniin tai eristyksiin. Tartuntatautiviranomainen voi päättää
tartuntatautilain 57 §:n oppilaan/ lapsen poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden
ajaksi. Tartuntatautilain mukaisia rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteenia, käytettäessä tilanteet
poikkeavat toisistaan, joten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät tekevät paikallisesti ratkaisut
kunnan terveydenhuoltoviranomaisten päätösten mukaisesti.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan, odottamaan
huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän
etäisyyden ja huolehtii loppupäivän erityisen hyvästä käsihygieniasta.

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi
vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen
testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin lisääntyvät tai
alkavat uudelleen, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen
palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta,
tulee hakeutua testiin.

Omaehtoinen/pakollinen karanteeni
Jos saapuu Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, suositellaan 14 vrk
omaehtoista karanteenia, myös varhaiskasvatus/esiopetusikäisille lapsille. Omaehtoinen karanteeni
tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kuin mahdollista ja on kotioloissa.
HUOM! Hallitus on tiedottanut 10.8.2020 illalla omaehtoisen karanteenin muuttamisesta pakolliseksi
karanteeniksi, koska suositusta ei ole noudatettu riittävävästi.

Viranomaiset seuraavat epidemiatilannetta. Erityisjärjestelyiden tarpeellisuus arvioidaan ja tarvittaessa
ohjeita päivitetään epidemiatilanteen mukaan.


THL:n hygieniaohjeet



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana



Työterveyslaitoksen ohjeistukseen työpaikoille



OPH:n ohjeistus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen182020-alkaen



Usein kysyttyjä kysymyksiä: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

