
 
Ohje Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen asukkaille ja henkilökunnalle.  

Varhaiskasvatukseen ja kouluun tullaan vain täysin terveenä. Lievästi flunssaoireisetkin lapset on 

hoidettava kotona. Kun lapselle tulee oireita, jäädään aina kotiin ja otetaan yhteyttä koronaneuvontaan 

joko sähköisellä yhteydenotolla tai puhelimitse. Mikäli koronatestiä ei ole tehty on oltava kaksi oireetonta 

päivää ennen paluuta varhaiskasvatukseen tai kouluun 

Noudatamme THL:n ohjeistusta: 

1. Jos lapsen perheenjäsen tai läheinen on menossa koronatestiin, voi lapsi osallistua normaalisti 

varhaiskasvatukseen tai kouluun. Lapsen ei siis tarvitse jäädä kotiin, jos läheisellä epäillään 

koronaa, mutta sitä ei ole todettu. 

2. Mikäli läheisen koronatesti on positiivinen, viranomainen ohjeistaa karanteenin. 

Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai 

kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on 

kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, 

tulee hakeutua uuteen testiin. 

PANDEMIAN AIKAISET POISSAOLO-OHJEET 
 
Lapsen sairaus: 
Työntekijä voi saada tilapäistä hoitovapaata omalla ilmoituksella korkeintaan 4 päivää 
- jos lapsi alle 12 vuotias 
- josta kolme peräkkäistä kalenteripäivää on palkallista ja neljäs päivä palkaton 
- edellytys, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella 
- mikäli lapsen sairaus jatkuu, työntekijällä on oikeus anoa palkatonta vapaata (pakottavat perhesyyt) 
- anotaan WEB tallennuksen kautta 
- Pandemia-aikana kuntien työntekijöiden ei tarvitse toimittaa terveydenhoitajan todistusta lapsen 
sairaudesta 
 
Oma sairaus: 
- omalla ilmoituksella voi olla poissa työstä enintään 5 päivää 
- oma ilmoitus hyväksytään jos syynä flunssa, äkillinen suolistoinfektio 
- muista sairauksista toimitetaan normaalisti terveydenhoitajan/lääkärin lausunto 
- esimiehellä on oikeus vaatia terveydenhoitajan/lääkärintodistuksen esittämistä ensimmäisestä 
sairauslomapäivästä lähtien, mikäli katsoo sen erityisestä syystä tarpeelliseksi 
 
Muistutamme edelleen käsihygieniasta ja etäisyyksien pitämisestä. Kädet pestään tai desinfioidaan kouluun 

ja luokkaan tullessa ja pois lähtiessä sekä tietenkin ennen ruokailua. Muistakaa yskimis- ja aivastusohjeet eli 

kertakäyttönenäliinaan tai hätätilanteessa kyynärtaipeeseen. Käytetty nenäliina laitetaan välittömästi 

roskakoriin tai muovipussissa roskakoriin heti, kun mahdollista. 

Näitä ohjeita sovelletaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa sekä lasten että 

työntekijöiden kohdalla. 
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