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Essoten alueelta on löytynyt viisi uuttaa koronatartuntaa. Uudet positiiviset testitulokset liittyvät tällä 
viikolla uutisoituun suureen tartuntaketjuun, jonka kokonaislukema on nyt 33 tartuntaa. THL on julkaissut 
tänään uudet kasvomaskisuositukset, jotka ovat voimassa myös Essoten alueella. Katso suositukset täältä. 
Essote ei kuitenkaan anna maskien käytöstä erillistä suositusta tässä vaiheessa, mutta muistuttaa, että 
maskien käytöstä on etua niin koronataudin leviämisen kuin sen saamisen estämisessä, joten maskia voi 
käyttää laajemminkin kuin mitä suositukset sanovat. Essote tulkitsee, että vaikka tartuntoja on paljon, niin 
Essoten alueella ollaan yhä epidemian perusvaiheessa. Näin siksi, että tartuntaketjut on pystytty 
jäljittämään. Jos ilmenee sellaisia tartuntoja, joita ei pysty jäljittämään, niin kyse on kiihtymisvaiheesta. 
Siinä vaiheessa essote laajentaa suositusta maskien käytöstä. 

KOULUN TOIMINNASSA HUOMIOITAVAA 28.9.2020 ALKAEN 

1. Oppilaiden huoltajien ja opettajien tai muiden koulun toimijoiden tapaamiset koululla on jälleen 
mahdollista toteuttaa koulun tiloissa koulupäivän aikana. Tapaamiset toteutetaan tarkkaa harkintaa 
noudattaen sekä hygieniasta ja turvaetäisyyksistä huolehtien.  

2. Etäyhteyksiä käytetään kokousten, koulutusten ja tapaamisten osalta aina kun se on mahdollista. 
3. Kaikki koulun ulkopuolisten toimijoiden nk. ei välttämättömät -vierailut siirretään seuraavan kahden 

viikon ajalta tai perutaan kokonaan. 
4. Kaikki oppilaiden ja henkilöstön vierailut koulun ulkopuolelle, koulutukset yms. siirretään seuraavan 

kahden viikon ajalta tai perutaan kokonaan tai toteutetaan etäyhteyksin. 

MITEN TOIMITAAN, KUN LAPSI SAIRASTUU HENGITYSTIEINFEKTIOON? 
 
Tämän osalta ohjeistukseen ei ole tullut muutoksia tiedotteen 15 jälkeen. Edelleen muistutetaan huoltajia 
ja henkilökuntaa, että infektio-oireinen ei voi osallistua koulutyöhön. Kokonaisuudessaan toimintaohjeet 
löytyvät THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus. Alla ohjeistuksen keskeiset asiat. 

1. Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai 
varhaiskasvatukseen.   

2. Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/oireet-ja-hoito-koronavirus#oireet 

3. On ehdottoman tärkeää viedä lieväoireinenkin lapsi viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä on 
altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden 
aikana. 

4. Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä 
mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen 
yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole. 

5. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai 
varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen. 

6. Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on 
parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. 

7. Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden 
täysin oireettoman päivän jälkeen, mikäli lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle 
koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana. 

8. Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, mikäli oirekuva pysyy 
samanlaisena. 



9. Essoten tartuntatautilääkäri voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella edelleen antaa tarkennettuja 
ohjeita lasten testaamiskäytännöistä. Näistä tiedotetaan huoltajia erikseen. 
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