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Epidemiavalmiusryhmän kokous 26.8.2020

Pikkunuhaiset lapset sekä nuoret varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti ohjeistusta 25.8. lasten oireilun ja testauksen osalta
seuraavasti:
Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai
varhaiskasvatukseen.
Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion
mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
•

•

Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle
koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk
aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan
voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
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 infektiooireita ole.

Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai
varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.
Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on
parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen
palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle
koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana.
Voit tutustua THL:n verkkosivuilla oleviin ohjeistuksiin lapsien oireilua ja testausta koskien
osoitteessa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Maskien jakelu vähävaraisille käynnistynyt 25.8.
Kunta on aloittanut kertakäyttömaskien jakamisen vähävaraiseksi itsensä kokeville
kuntalaisille. Maskeja jaetaan nuorisotiloilla (Laurinpurontie 14, kirjastotalon toinen pääty)
tiistaisin ja torstaisin klo 11–13.
THL:n maskisuositukseen voi tutustua tästä linkistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-jasuojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
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Koronaneuvontapuhelin vastaa koronaan liittyvissä kysymyksissä
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin
numerosta 017 171 031 ma-to klo 8–16 ja pe 8-15.
Ota yhteyttä koronaneuvontapuhelimeen, jos haluat keskustella oireistasi, kysyä
koronaviruksesta, epäilet koronatartuntaa tai haluat ohjeita hengitystieinfektioiden hoitoon
liittyen.
KYSin koronatestipiste on avoinna arkisin kello 13–20 ja viikonloppuisin kello 10–18. Uusi
testauspaikka palvelee kaikkia Pohjois-Savon alueella olevia. Testiin tulee varata aika
numerosta 044 711 3013.

Epidemian etenemisen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen huolehtii hyvästä käsi- ja
yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.

Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu viikoittain keskiviikkoisin klo 8 tai tarvittaessa
kunnanjohtajan koollekutsumana.
Lisätietoja kunnanjohtaja Vilma Kröger p. 0400 668 211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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