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Ajankohtainen tilanne 

Ajankohtainen tilanne päivittyy reaaliaikaisena THL:n sivuille https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Seuraa THL:n tiedottamista em. linkistä. THL:n sivut ruuhkautuvat ajoittain ja niiden toiminta voi olla 
hyvinkin hidasta. 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminta 

Koulut sekä varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat yksittäisiä kouluja lukuun ottamatta normaalisti koko 
maassa ja tavoitteena on pyrkiä turvaamaan palveluiden toiminta täysimääräisenä jatkossakin. On tärkeää 
muistaa, että Hirvensalmen kouluissa tai varhaiskasvatuksen yksiköissä ei tällä hetkellä ole tartuntavaaraa. 
Koulun tai varaiskasvatuksen yksikön sulkeminen voi tapahtua  

1. Tartuntatautilain (1227/2016) 58§ perusteella silloin kun tartuntatauti on todettu tai sen 
esiintyminen on perustellusti odotettavissa eli käytännössä jos koulussa todetaan oppilaalla tai 
henkilökuntaan kuuluvalla tartunta. Päätöksen sulkemisesta tekee ESSOTE:n vastuulääkäri. 

2. Valmiuslain käyttöönotto mahdollistaa kaikkien Suomen koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden 
sulkemisen yhdellä valtioneuvoston päätöksellä. Tällaisessa tapauksessa luonnollisesti myös 
Hirvensalmen yksiköt suljetaan. Valmiuslakia ei ole otettu käyttöön, joten juuri tällä hetkellä 
tällaisen päätöksen tekeminen ei ole mahdollista. 

Varautuminen koulujen toiminnan keskeyttämiseen 

Joissain maissa, joissa epidemia on edennyt pidemmälle kuin tällä hetkellä Suomessa on toteutettu 
koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden sulkemisia valtakunnallisesti. Tämä on mahdollista myös 
Suomessa mikäli valmiuslaki otetaan käyttöön. Asiaan on varauduttu niin meillä kuin muissakin kunnissa. 
Meillä tulee olla valmius opetuksen jatkumiseen myös tilanteessa, jossa koulu suljetaan. Koulu on 
valmistautunut jatkamaan opetuksen antamista myös normaalista poikkeavilla tavoilla. Tämän johdosta 
oppilaat ottavat tänään perjantaina 13.3. alkaen koulusta kotiin kaikki 

• oppikirjat 
• opiskeluvälineet 
• ipad -laitteet tai muut päätelaitteet latureineen 
• opettajan määräämät muut mahdolliset materiaalit 

Kotoa kouluun otetaan aamuisin mukaan vain ko. päivänä koulussa tarvittavat oppikirjat ja välineet ja 
tuodaan siis päivittäin takaisin kotiin. Näin oppilailla on tarvittaessa valmius jatkaa opiskelua myös kotona. 

Matkustaminen 

Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista. Ajantasainen tieto löytyy ministeriön sivuilta 
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-
matkustustiedotteet. Mikäli oppilas tai päivähoidossa oleva lapsi on palaamassa ulkomaan matkalta 
kotiin ei hänen tule tulla kouluun / päivähoitoon vaan huoltajan tulee ottaa yhteys koulun rehtoriin / 



varhaiskasvatuksen esimieheen ja kouluun / hoitoon palaamisesta sovitaan henkilökohtaisesti. 
Yleisohjeena tällä hetkellä on, että ulkomaan matkan jälkeen oppilas jää 14 vrk:n ajaksi kotiin ja opiskelee 
kotoa käsin / on kotihoidossa ennen kouluun / hoitoon paluuta. 

Edelleen tärkeää 

Edelleen on tärkeää, että  

• Sairaana ei tulla kouluun tai päivähoitoon vaan kotiin jäädään kaikissa tilanteissa mikäli oireita on 
o Mikäli on syytä epäillä koronavirustartuntaa 

§ älä mene vastaanotolle 
§ soita 116 117 ja toimi ohjeiden mukaisesti 

• Mikäli lapsi tai nuori sairastuu kesken koulu- tai hoitopäivän 
o Hänet tulee hakea mahdollisimman pian pois koululta tai päivähoidosta  
o Mikäli koronavirustartuntaa pidetään mahdollisena opastetaan hänet erilliseen tilaan 

odottamaan noutamista 
o Lapsen tai nuoren ei tule hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle arvioitavaksi tai 

odottamaan noutoa vaan hänet ohjataan erilliseen tilaan odottamaan  
• Huolehtia hyvästä käsihygieniasta  

o Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan  
o Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi  

• Yskiä nenäliinaan tai hihaan 
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