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Tiedote 7.8.2020

Uusi toimintakausi käynnistyy koronatilanne huomioiden
Hyvinvoinnin palvelualueella seurataan koronatilanteen kehittymistä ja viranomaismääräyksiä.
Tarvittaessa reagoimme palvelualueen toimintaa ja palveluja koskeviin muutoksiin ohjeita
päivittämällä ja tiedottamalla.
Kevään poikkeusolojen vaikutukset huomioidaan toiminnassa/opetusjärjestelyissä. Kevään
lähiopetusjakson aikana on kartoitettu ja syyslukukauden alussa kouluilla jatketaan oppilaiden tuen
tarpeiden kartoittamista. Kouluilla tehdään tilannearvioita yhteistyössä opettajien ja
erityisopettajien kanssa ja täsmennetään tukitoimien suunnitelma niin, että tarvittava oppimisen
ja koulunkäynnin tuki sekä erityisopetus voidaan aloittaa tarvitseville mahdollisimman pian
lukuvuoden käynnistyessä.
Toivomme, että käytte tämän ohjeistuksen läpi yhdessä lastenne kanssa. Päivitämme tilannekuvaa
ja ohjeita jatkossa Wilma-tiedotteisiin.
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina
tullessaan päiväkotiin ja kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua,
aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat
näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla ulkoovien luona. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään
heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet
pestään tämän jälkeen. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen
Maskien käytössä seuraamme valtakunnallista ohjeistusta.
Siisteys
Kouluilla ja päiväkodeilla jatkuu tehostettu siivous.
•
•

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa lisäksi
desinfiointiainetta.
Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat
pyyhitään päivittäin siivouksen yhteydessä.

Siivouspalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
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Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Yhteiskäytössä olevien välineiden
käyttöä ei suositella. Jos välineitä on välttämätöntä käyttää, niitä puhdistetaan säännöllisesti.
Varhaiskasvatuksessa myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan.
Kouluun ja varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotauditja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19)
Varhaiskasvatukseen tai kouluun ei pidä tulla sairaana. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
ohjeistaa, että kaikki lapset joilla on ylähengitystieinfektio-oireita tutkitaan koronan suhteen, myös
lieväoireiset ja kotikuntoiset. Oireiden ilmaannuttua huoltajien tulee olla yhteydessä 116117
neuvontanumeroon.
Oireinen lapsi ei voi tulla kouluun tai päiväkotiin ennen koronatestituloksen valmistumista.
Vastausten valmistumiseen menee noin 1-2 päivää. Mikäli koronatestitulos on negatiivinen ja
oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi
kokonaan väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua
uuteen testiin.
Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi
varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet
eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua koronatestiin.
Ulkomailta muista maista, kuin niistä, joista sisärajavalvonta on lopetettu, Suomeen tuleville
suositellaan tällä hetkellä omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia. Lisätietoja:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Riskiryhmään kuuluminen
Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen influenssa- tai
RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois koulusta tai päiväkodista myöskään koronavirusepidemian
aikana. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on päättää, ketkä voivat mennä kouluun/päiväkotiin ja
ketkä eivät. Sairaudet, joiden koronariskin vuoksi on jäätävä kotiin, ovat vakavia ja tällaisilla lapsilla
on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon.
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Varhaiskasvatus
•

Huoltajien tulee välttää turhaa oleskelua sisätiloissa.

•

Kontaktien määrän minimointi, huolehdimme turvaväleistä. Huolehdimme kuitenkin, että lapsi
saa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin
ennenkin.

•

Omia leluja ei tuoda varhaiskasvatukseen, välttämätön unikaveri sallitaan

•

Oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa tai muuta
varahakijaa aikuisen valvonnassa. Oireileva lapsi on haettava välittömästi pois päiväkodista.
Huolehdithan että lapsellesi on ilmoitettu varahakija.

•

Varhaiskasvatuksessa pyrimme toimimaan niin, että ryhmiä ei yhdistetä, toimimme
mahdollisimman paljon pienryhmissä ja hyödynnämme luontoa oppimisympäristönä. Myös
varhaiskasvatuksen henkilöstö pyrkii toimimaan saman lapsiryhmän kanssa.

•

Varhaiskasvatukseen tutustumiset porrastetaan ja vasukeskusteluissa voidaan hyödyntää
etäyhteyksiä.

Perusopetus
Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot 1.8.2020 alkaen
Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa
opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).
Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus tulee perustella. Koulu harkitsee, onko luvan
myöntämiselle perusteita.
Jos oppilas kuuluu riskiryhmään, tulee huoltajan hankkia erikoissairaanhoidon lausunto oppilaan
kuulumisesta riskiryhmään. Tällöin oppilaalla on oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin, jotka
voidaan toteuttaa esim. osittain tai kokonaan etäopetuksena.
Muilta osin koulujen normaalit sairauspoissaolokäytänteet ovat voimassa, eivätkä aiheuta
erityisiä opetusjärjestelyjä.
Pandemiatilanteessa huomioon otetaan lisäksi seuraava:
Mikäli oppilaan perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, sovitaan toimintatavoista perheen ja koulun
kesken. Menettelyssä noudatetaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ohjeita.
Koulumatka
Koulumatkalla noudatetaan varovaisuutta ja vältetään fyysisiä kontakteja. Koulukuljetukset
toteutetaan normaalisti ja pyritään välttämään fyysisiä kontakteja.
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Ruokailu
Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokasalia
käytetään porrastetusti. Koululaiset ottavat ruuan itse ja ottimia vaihdetaan tehostetusti.
Hyödynnetään ruokailussa toukokuun kokemuksia.
Oppilaat, joille tehdään erityiset opetusjärjestelyt, ovat oikeutettuja kouluruokailuun ja heille
tarjotaan mahdollisuus noutaa annospakattua ruokaa ma, ti, to omalta lähikoululta/-päiväkodilta.
Ateriatilaukset tehdään ennakkoon koulun keittiölle Wilman kautta.
Erityisissä opetusjärjestelyissä huoltaja tekee ateriatilauksen oppilaan oman koulun keittiöön
samalla tavalla kuin keväällä. (Osoitepolku Wilmassa esim. Herralan osalta: Herralan koulu >
Henkilökunta > keittiö Herrala)
Wilma-viestiin tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Oppilaan tiedot (nimi, koulu)
Huoltajan tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti)
Ateriatoive (perusruoka, kasvisruoka)
Mahdollinen erityisruokavalio

Välitunnit
Pääsääntöisesti välitunnit vietetään ulkona. Välitunneille/-lta siirrytään opetustiloihin ohjatusti ja
porrastetusti.
Opetuksen järjestäminen
•
•
•
•
•
•
•

Koulupäivän alkamista odotetaan pihalla välttäen fyysisiä kontakteja.
Tilojen järjestämisessä pyritään huomioimaan riittävä väljyys.
Vuosiluokilla 1-6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti oman
luokanopettajan/erityisluokanopettajan johdolla.
Vuosiluokilla 7-9 opetusryhmä voi vaihtua.
Oppilaiden siirtymistä toiseen tilaan vältetään mahdollisuuksien mukaan.
Normaalia tuntijakoa ja lukujärjestystä noudatetaan.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon toiminnot toteutetaan normaalisti.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt
Mikäli syntyy tarve, päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee
tarvittaessa opetuksen järjestäjä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan
järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen
järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen
järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää
ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan
osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.
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Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman
perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen
työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden etäopetus ei koske haavoittuvammassa asemassa olevia
oppilaita:
•
•
•
•
•

esiopetuksen oppilaita
perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita
erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä
valmistavan opetuksen oppilaita.

Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti on
enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai
kielitaitonsa vuoksi.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään normaalilainsäädännön mukaisesti. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttä-miseksi.
Tarpeettomia lähikontakteja vältetään toimimalla mm. pysyväisluonteisissa ryhmissä ja
noudattamalla tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.
Jos päiväkodissa tai koulussa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle
lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla yksikössä, selvitetään, onko tapahtunut
altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden
alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta
oireeton ennen kuin palaa päiväkotiin tai kouluun.

Muut palvelut
•
•
•

Uimahalli avaa tällä tietoa ovensa ma 17.8 klo 8.00.
Yhteisöllinen kirjasto toimii normaalisti, huomioiden viranomaisten voimassa olevat hygieniaja turvallisuussuositukset.
Yhteisökahvilatoiminta käynnistyy normaalisti 17.8. alkaen Hämeenkoskella, Kalliolassa ja
Yhteisöllisellä kirjastolla kuntakeskuksessa, huomioiden voimassa olevat hygienia- ja
turvallisuussuositukset.
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Lisätietoja
Päiväkodeilta ja kouluilta.

Turvallista alkavaa syksyä
Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja ja Hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä
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