
KORONAVIRUS   TIEDOTE 15 / 14.9.2020 

 

Viime viikon kuluessa on Mikkelissä ollut koronaviruksen tartuntaketju, jossa on tähän mennessä todettu 
32 tartuntaa ja altistuneita on asetettu karanteeniin noin 500 kappaletta. Kaikki Mikkelin alueen tartunnat 
kuuluvat samaan tartuntaketjuun ja pääosa altistuneista on tavoitettu. Tämän tartuntaketjun osalta 
tarkennetaan myös Mikkelin lähialueen koulujen toimintaohjeistusta lähinnä koulujen ulkopuolisten 
toimijoiden sekä erilaisten vierailujen osalta. Koronavirustartuntojen lisääntyessä kouluikäisten 
keskuudessa on myös THL jälleen päivittänyt toimintaohjeita kouluikäisten testaamiseen liittyen.  

MUUTOKSIA KOULUN TOIMINNASSA AJALLA 14.-27.9.2020 

1. Oppilaiden huoltajien ja opettajien tai muiden koulun toimijoiden tapaamiset koululla aikataulutetaan 
koulupäivän jälkeiseen aikaan eli alkaen klo 15.00 tai vaihtoehtoisesti tapaaminen toteutetaan ulkona / 
koulun ulkopuolisessa tilassa. Tämä koskee kaikkia toimijoita koulun tiloissa ja myös jo sovittuja 
tapaamisia. Koulupäivän aikana tai ennen koulupäivän alkua opettajan tai koulun muun toimijan ei ole 
mahdollista tavata huoltajia tai muita koulun ulkopuolisia toimijoita koulun tiloissa.  

2. Etäyhteyksiä käytetään kokousten ja tapaamisten osalta aina kun se on mahdollista. 
3. Mikäli kyseessä on täysin välttämätön ja kiireellinen tapaaminen voidaan se toteuttaa myös koulun 

tiloissa erikseen sovittaessa. Tällöin sovitaan erikseen turvallisuusnäkökohtien toteuttamisesta. 
4. Terveydenhoitaja ja kuraattori toimivat koululla normaalisti ja ottavat vastaan oppilaita mikäli Essote ei 

omilla päätöksillään muuta päätä.  
5. Kaikki koulun ulkopuolisten toimijoiden nk. ei välttämättömät -vierailut siirretään seuraavan kahden 

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

kahden viikon ajalta tai perutaan kokonaan.  
7. Muihin koulun toimintaa koskeviin ohjeisiin ei ole tullut muutoksia. Oppilaitaan käsi- ja 

yskimishygieniaan kiinnitetään korostetusti huomiota. 
8. Etäopetukseen siirtyminen ei ole valmistelussa vaan koulut jatkavat lähiopetuksessa. 

MITEN TOIMITAAN, KUN LAPSI SAIRASTUU HENGITYSTIEINFEKTIOON? 
 
THL on päivittänyt toimintaohjeita tilanteeseen, jossa kouluikäinen lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. 
Varhaiskasvatusikäisen ohjeistuksessa ei ole tullut muutoksia. 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. 

Mikkelin kantakaupungin alueella Essote ja Mikkelin kaupunki ovat toteuttamassa muuta kaupunkia ja 
Etelä-Savoa tiukempia toimenpiteitä seuraavan kahden viikon ajalla. Toimenpiteiden tavoitteena on 
katkaista nyt kaupungissa havaitun tartuntaketjun laajeneminen kaupungin ulkopuolelle ja näin turvata ja 
mahdollistaa muiden kaupungin ja Etelä-Savon alueiden mahdollisimman normaali palvelutarjonta niin 
koulujen kuin vapaa-ajanvietonkin osalta. 
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