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OHJEITA KORONAVIRUKSEN ENNALTAEHKÄISYYN VARHAISKASVATUKSESSA 

 

● Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen. 

○  Koronaan sairastuneen oireet: hengitystieinfektion oireet (kuume ja/tai yskä 

ja/tai kurkkukipu ja/tai hengenahdistus) tai ripuli/vatsakipu. 

● On suositeltavaa, että lapsilla on varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet. 

● Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Oma turvalelu/unilelu 

voi olla, jos se “asustaa” päiväkodissa. 

● Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään 

välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.  

● Vanhempainiltoja ja keskusteluja pyritään järjestämään mahdollisuuksien ja 

huoltajien toiveita kuunnellen sähköisesti.  

● Lapsiryhmän toiminta jaetaan päivän aikana pienryhmiin  ja toimintaa porrastetaan. 

● Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen 

ehkäisemiseksi.  

● Henkilökunnan kokoontumisia vältetään.  

● Sähköiset tiedottamiskanavat ovat käytössä joka ryhmässä. 

 

Koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan 

varhaiskasvatuksen toiminnassa ja tiloissa. Hygienian tehostamisesta huolimatta 

huolehditaan, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen 

mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 

 

Uusien lasten aloittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä 

siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. Ryhmässä kerrataan 

lasten kanssa käsienpesu, aivastaminen, yskiminen, nenän niistäminen ym. hyvään 

hygieniaan liittyvät toimintatavat.  

 

Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja 

luontoympäristöjä. 

Lasten kanssa käsitellään koronaa lapsen ikätason mukaisesti, kuitenkaan hämmentämättä 

lasta turhaan. Rehelliset ja lapsen ikätason mukaiset vastaukset kysymyksiin luovat 

turvallisuutta. Lapset myös saattavat toistaa kysymyksiä useampaan kertaan. Lasta tulee 

kuunnella ja hänen kysymyksiinsä tulee vastata, vaikka aikuinen voikin ajatella, että olisi 

hyvä ”suojella” lasta. Keskusteluissa on hyvä käyttää lapsille tuttuja käsitteitä ja ilmauksia. 

Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai 

varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Terapeutit voivat käydä sovitusti ja hyvää hygieniaa 

noudattaen päiväkodissa. 



Päiväkotiin tutustuminen 

Syyskaudella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa 

mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla 

toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. Sisätiloihin tutustumiset kannattaa 

porrastaa, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi 

tutustua vain terveenä. 

Epidemian aikana jatketaan normaalia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen rytmiä 

huomioiden ohjeistukset. 

Henkilöstölle lisätietoa: 

http://portti.lohja.local/intranet/default.asp?kieli=246&id_sivu=148&alasivu=148 

Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ohjeita. Lisätietoja ja -linkkejä: 

https://www.oph.fi/fi/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-uudella-toimintakaudella-2562020-

alkaen  

Lohja on saanut OKM:n Korona-avustusta varhaiskasvatukseen 226 000 €. Rahalla 

palkataan noin 6-7 hlöä toimikaudeksi tukemaan lasten oppimista ja hyvinvointia.   

 

Usein kysytyt kysymykset 

 

SAIRASTA LASTA EI VOI TUODA PÄIVÄKOTIIN. Paljon kysymyksiä herättää kuitenkin 

tuleva flunssa- ja nuhakausi: “Kuka päättää, milloin lapsi on sairas?” Alla pyrimme 

vastaamaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset on laadittu yhteistyössä 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  

 

Flunssa- ja vatsaoireista on hyvä aina olla yhteydessä terveyskeskukseen. He ohjaavat 

tarvittaessa koronatestiin.  

 

● Lapseni on nuhassa, mutta ei muuten kipeä, saanko viedä hänet päiväkotiin. 

○ Jos lapsi on vasta sairastunut nuhaan, on hyvä jäädä kotiin ja tarkkailla 

tilannetta, mihin suuntaan nuha lähtee kehittymään. Sairas lapsi tartuttaa 

helposti muut. 

○ Lapseni oli kipeä ja koronatesti oli negatiivinen, milloin hänet voi viedä 

päiväkotiin? 

○ Lapsi voi mennä päiväkotiin, kun kuume on laskenut ja hän on pirteä, vaikka 

nenä vielä vuotaisikin. 

 

  

● Lapseni on “aina” nuhassa. Voinko viedä hänet päiväkotiin? 

○ Jos lapsellanne on ns. krooninen nuha, eli nenä vuotaa melkein aina, voi lapsi 

mennä päiväkotiin. 

○ Allergiasta johtuva nuha, yskä ja silmien vuoto eivät myöskään ole syy jäädä 

pois päiväkodista. 
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○ Epäselvissä tilanteissa suosittelemme ajantasaisen neuvon kysymistä omalta 

terveysasemaltasi, jotta lapsi voidaan tarvittaessa ohjata koronatestiin. 

●  Lapsen sisar on sairaana, voinko viedä terveen lapsen hoitoon? 

○ Voi viedä, hyvää hygieniaa noudattaen. 

● Samassa taloudessa asuva henkilö esim. puolisoni tai lapseni on sairas. Hän käy 

KORONA-testissä. Pitääkö minun jäädä kotiin odottamaan testin tuloksia ennen kuin 

voin mennä töihin? 

○ Ei pidä, kotiin jää vain se kuka kävi testissä. 

● Jos lapsen sisarus tai vanhempi on sairas ja käy koronatestissä, niin pitääkö lapsen 

olla poissa päiväkodista, kunnes testitulokset ovat tulleet? 

○ Ei pidä.  

● Lapseni / perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, onko turvallista viedä hänet 

päiväkotiin? 

○ Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja 

siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.  

 

 

 

 

 

 


