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YLEISTILANNE 

Yleistilanne COVID-19 viruksen suhteen on maailmanlaajuisesti hyvin huolestuttava kaikilla mantereilla. 
Euroopassa tartuntojen päivittäinen määrä on useissa maissa jo suurempi kuin kevään ensimmäisen aallon 
aikana. Suomessa tilanne on pitkään ollut varsin maltillinen, mutta viimeisten viikkojen aikana on eri 
puolilla Suomea esiintynyt laajoja tartuntaketjuja ja Uudenmaan alue on nk. leviämisvaiheessa. Parhaiten 
alueellista tilannekuvaa pystyt seuraamaan essote:n sivuilta: https://www.essote.fi/mikkelin-
keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/. Linkistä aukeavilta sivuilta löydät kaiken tarpeellisen 
tiedon virukseen liittyen ja myös esimerkiksi ohjeet Mikkelissä käyttöön otettuun drive-in koronatestiin 
luotuun sähköiseen varausjärjestelmään liittyen. Testiin on nyt siis mahdollista varata aika sähköisesti ilman 
puhelimessa jonottamista. On selvää, että pitkään jatkuneessa tilanteessa alkaa esiintymään 
”taisteluväsymystä” ja kaikkia ohjeita ei enää aina jakseta noudattaa tinkimättä. Nyt on kuitenkin erittäin 
tärkeää muistaa epidemian laajenemisen kannalta olennaiset toimintaohjeet: 

• Vältä tarpeettomia sosiaalisia kontakteja ja pidättäydy järjestämästä juhlia ja tapaamisia sellaisten 
henkilöiden kanssa, jotka tulevat normaalin päivittäisen kontaktiryhmäsi ulkopuolelta  

• Huolehdi turvaväleistä ja mikäli se ei ole mahdollista käytä hengityssuojainta 
• Pese kädet huolellisesti useasti päivässä 
• Yski nenäliinaan tai hihaan 
• Sairasta kotona 
• Hakeudu testiin, mikäli sinulla on oireita 

Hengityssuojainten käyttöä suositellaan aina kun ei ole mahdollista täysin varmasti pitää huolta turvavälien 
toteutumisesta. Näin esimerkiksi joukkoliikenteessä, kaupoissa yms. on syytä käyttää hengityssuojaimia. 
THL:n voimassa oleva suositus hengityssuojainten käytöstä löytyy täältä: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille. 

HENGITYSSUOJAINTEN KÄYTTÖ HIRVENSALMEN KUNNAN KOULUILLA JA VARHAISKASVATUKSESSA  

1. Hengityssuojainta tulee käyttää koululla / varhaiskasvatuksen yksikössä vakituisesti toimivaan 
henkilökuntaan tai oppilaisiin kuulumattomien, yli 15 -vuotiaiden henkilöiden toimiessaan / 
liikkuessaan Hirvensalmen kunnan kouluilla tai varhaiskasvatuksen yksiköissä sisätiloissa kouluajalla 
/ varhaiskasvatuksen yksikön toiminta-ajalla. Tämä ohjeistus koskee niin oppilaiden huoltajia kuin 
esimerkiksi useammassa toimipisteissä toimivia koulun oppilashuollon työntekijöitä sekä kaikkia 
”koulun ulkopuolisia” henkilöitä. 

2. Koulun oppilaat ja henkilökunta sekä varhaiskasvatuksen henkilökunta eivät käytä 
hengityssuojaimia normaalissa koulun / varhaiskasvatuksen toiminnassa, mutta niissä tilanteissa, 
joissa on paikalla koulun / varhaiskasvatuksen ulkopuolisia toimijoita tulee myös koulun / 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttää hengityssuojainta. Tällaisia ovat esim. vanhempien 
tapaamiset, moniammatilliset oppilaspalaverit yms. 

Koulun toimintaa liittyviin yleisiin toimintaohjeisiin ei ole tullut muutoksia: 

• Etäyhteyksiä käytetään kokousten, koulutusten ja tapaamisten osalta aina kun se on mahdollista. 
• Kaikkien koulun ulkopuolisten toimijoiden nk. ei välttämättömien -vierailujen toteutuksen osalta 

noudatetaan tarkkaa harkintaa. Jos mahdollista ne pyritään toteuttamaan etäyhteyksin ja 
tarvittaessa siirretään tai perutaan kokonaan. Toteutettavien vierailujen osalta noudatetaan 
tinkimättä hygieniaohjeita ja turvavälejä sekä käytetään hengityssuojaimia. 



• Oppilaiden ja henkilöstön koulun ulkopuolelle suuntautuvien vierailuiden osalta noudatetaan 
tarkkaa harkintaa ja ne pyritään toteuttamaan etäyhteyksin ja tarvittaessa siirretään tai perutaan 
kokonaan. Toteutettavien vierailujen osalta noudatetaan tinkimättä hygieniaohjeita ja turvavälejä 
sekä käytetään hengityssuojaimia.  

HENGITYSTIEOIREET LAPSELLA / NUORELLA 

Kun lapsella on infektio-oireita ei lapsi saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Koulu tai 
varhaiskasvatuksen yksikkö ei myöskään voi oirekuvauksen perusteella päättää voiko kouluun tai 
varhaiskasvatukseen tulla vaan epäselvässä tilanteessa on soitettava päivystysapuun 116117 ja toimittava 
ohjeiden mukaisesti. Itse asiaan ei ohjeistuksen puolesta ole tullut muutoksia tiedotteen 15 jälkeen. 
Kokonaisuudessaan toimintaohjeet löytyvät THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus.  
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