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Tiedote varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja perheille 

 

 

Pohjois-pohjanmaa on siirtynyt COVID-19 koordinaatioryhmän arvion mukaan epidemian 

leviämisvaiheeseen. Tartuntojen ilmaantuvuus on lisääntynyt syyslomaviikon jälkeen myös Kuusamossa. 

Tästä syystä koordinaatioryhmä on tarkentanut alueen maskisuosituksia. 

 

9.11.2021 annetut maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita. Suosituksissa erotellaan täyden 

rokotussuojan saaneet ja rokotussuojaamattomat. 

 

Varhaiskasvatuksessa huomioitavat maskisuositukset; 

- mikäli rokotussuojaa ei ole, julkisissa sisätiloissa suositellaan aina maskien käyttöä 

- mikäli rokotussuoja on olemassa, tulee omaan harkintaan perustuen maskeja käyttää  

  erityisesti tilanteissa, joissa väljyyttä vaikea ylläpitää 

- tapahtumissa, joissa riittäviä turvavälejä ei ole mahdollista toteuttaa esim. yhteistilaisuudet 

 

Maskisuositus on olemassa tämänhetkisen rokotuskattavuustavoitteen ollessa vielä saavuttamatta ja 

tartuntamäärien ja ilmaantuvuuden lisäännyttyä alueellisesti. 

 

Paikallisesti Kuusamossa perheitä kannustetaan kiinnittämään huomiota omaan ja toisten 

terveysturvallisuuden turvaamiseen. Maskin käyttäminen tuonti- ja hakutilanteissa on paras suoja hyvän 

käsihygienian lisäksi.  

 

THL suosittelee edelleen, että lapsi ei mene varhaiskasvatukseen, kun hänelle tulee virusinfektioon 

sopivia oireita. Lieviä oireita voi hyvin jäädä kotioloihin seuraamaan ilman testaamista. Tuoreessa 

infektiossa on aina syytä jäädä kotiin. 

 

Oireet ovat THL:n mukaan lieviä, kun lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin esimerkiksi 

nuhaa, kuumetta tai yskää. Perheen ulkopuolisia kontakteja tulisi kuitenkin välttää, kunnes oireet ovat 

selvästi helpottaneet. 

 

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän on selvästi paranemassa, vaikka oireet eivät olisikaan vielä 

kokonaan väistyneet. THL:n ylilääkärin mukaan myös koronassa, kuten muissakin virusinfektioissa, 

tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen, eikä jälkioireena jatkuva pieni nuha tai yskä 

muuta tarttuvuutta. 

 

Huoltajien toivotaan huolehtivan osaltaan terveysturvallisuudesta saapuessaan varhaiskasvatuksen 

yksiköihin. Turhia kontakteja tulee välttää. Tuonti- ja hakutilanteissa on hyvä, että hakijoita olisi 

mahdollisimman vähän, koska eteistilat ovat ahtaat ja väljyyttä on vaikea ylläpitää.  

 

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatus on tiiviissä yhteydessä paikallisen terveysviranomaisen kanssa ja 

seuraa sieltä annettuja ohjeita. Samaa toivotaan myös perheiltä, joita terveysviranomainen on ohjeistanut. 

Tämän ilmaantuvuustilanteen laannuttamiseksi tarvitaan kaikkien panostusta. 

 

Varhaiskasvatus pyrkii järjestämään mahdollisimman tavallista, turvallista, arkea lapsille tilanteesta 

huolimatta. Perheille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia olemassa oleva tilanne huomioiden 

terveysturvallisesti. Näihin tilaisuuksiin osallistuttaessa on tärkeä huomioida yksikössä annetut ohjeet. 

 

Pidetään yhdessä huoli toisistamme 

 

Yhteistyöstä kiittäen 

 

Kati Savolainen 

varhaiskasvatusjohtaja 


