
KORONAVIRUS   TIEDOTE 17 / 12.10.2020 

 

Hirvensalmen kunnan alueelta on löytynyt ensimmäiset kaksi koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnat 
sijoittuvat yksityiseen lastensuojelulaitokseen ja essoten antaman tiedon mukaan tartunnat on selvitetty ja 
tilanne niiden osalta on hallinnassa. Yleisellä tasolla tilanne ei ole muuttunut niin, että se aiheuttaisi tässä 
vaiheessa koulun oppilaille, henkilökunnalle tai päivähoidon lapsille ja henkilökunnalle muutoksia 
toiminnassa. Sen sijaan kouluilla ja päivähoidon yksiköissä toimivien / liikkuvien muiden henkilöiden osalta 
annamme uuden ohjeistuksen hengitysuojainten käytöstä tästä päivästä eli 12.10.2020 alkaen. 

HENGITYSSUOJAINTEN KÄYTTÖ HIRVENSALMEN KUNNAN KOULUILLA JA VARHAISKASVATUKSESSA 
12.10.2020 ALKAEN 

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. Edellä oleva ohjeistus otetaan käyttöön maanantaina 12.10.2020 ja on voimassa toistaiseksi. 
3. Koulun oppilaiden ja henkilökunnan osalta ohjeistus ei edellytä muutoksia toiminnassa. 

Koulun toimintaa liittyviä yleisiä toimintaohjeita: 

• 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.  
 

Petteri Lahdelma 


