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Päivähoidossa tai perusopetuksessa olevien lasten Covid19 - näytteet  

1) Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireita, mutta hän tai hä-

nen lähipiirinsä ei ole matkaillut kahteen viikkoon ulkomailla, eikä hän ole tiettävästi altistunut ko-

ronavirukselle 

• Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen 

oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuu-

metta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa ko-

konaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden 

oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfekti-

osta.  

o jos varattua koronatestiaikaa ei tarvita, muistuta vanhempia siitä, että se on peruttava 

• Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset ja koronavirusinfektion todennäköi-

syys on heillä suurempi. Siksi koronavirustesti on kouluikäisellä aiheellinen, jos esiintyy koronavi-

rukseen sopivia oireita. 

• Jos näyte on saatu otettua ja se on negatiivinen, niin lapsi voi palata hoitoon/kouluun sitten, kun 

oireet ovat selvästi lievittymässä 

• Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos 

on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testa-

taan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos 

olisi negatiivinen. 

2) Mikäli lapselle ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia hengitystie- tai vatsaoireita oireita, ja hän tai 

hänen lähipiirinsä on matkaillut kahden viikon sisään ulkomailla 

• hän ei voi mennä oireisena hoitoon/kouluun vaan hänelle varataan aika koronavirusnäytteille 

• hän saa mennä hoitoon/kouluun vasta kun koronavirusnäyte on otettu ja se on vastattu negatii-

visena, ja oireet ovat selvästi lievittymässä 

3) Mikäli lapsi on altistunut koronavirukselle, hänet on määrätty karanteeniin. Jos hän saa koronavirus-

infektioon sopivia oireita, hänelle järjestetään koronatestausaika. Lapsi on kuitenkin karanteenissa eikä 

voi mennä hoitoon/kouluun ennen karanteenin päättymistä, vaikka testitulos olisi negatiivinen. Jos testi-

tulos on positiivinen, hänet määrätään eristykseen, ja hän voi palata hoitoon/kouluun vasta eristysajan 

päätyttyä. 
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