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Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille  
 
 
Poikkeuksellisen kevään jälkeen on mukavaa aloittaa varhaiskasvatustoiminta täydessä laajuudessaan.  Ko-
ronan suhteen tilanne Nokialla on rauhallinen, eikä tartuntoja ole todettu. Kuitenkin huolestuttavia uutisia 
tartuntamäärien kasvusta muualla on uutisoitu.   
 
Päiväkodit ja perhepäivähoito toimivat täydessä laajuudessaan 10.8. alkaen. Koska tilanne koronan suhteen 
on valitettavasti jälleen huononemassa, toteutamme Opetushallituksen ja terveysviranomaisten antamia 
ohjeistuksia tartuntojen lisääntymisen ehkäisemiseksi eli: 
 

• Huolehdimme edelleen hyvästä käsihygieniasta tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan 
jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä. Varhaiskasva-
tukseen tultaessa sekä lasten että heitä saattavien aikuisten tulee pestä kätensä.  

 

• Pyrimme huolehtimaan turvavälien pitämisestä kaikessa toiminnassamme mahdollisuuksien 
mukaan ja vältämme turhia kontakteja ja kokoontumia sekä lasten että aikuisten kesken.  
 

• Ruokailussa kasvattajat jakavat edelleen ruuan lapsille. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuk-
sien mukaan riittävät etäisyydet.  

 
On tärkeää muistaa, että varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä 
tulla varhaiskasvatukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 5.8.2020) antaman linjauksen mukaan 
lapsi tulee nyt viedä herkästi koronavirustestiin, jos hänellä on edes lieviä hengitystieoireita. Mikäli testitu-
los on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi päiväkotiin mennä, vaikka oireet eivät olisi kokonaan 
väistyneet. Mikäli lapsi sairastuu päivän aikana, hänet pitää hakea pois varhaiskasvatuksesta.  
Jos perheenjäsenellä on epäily tartunnasta, mutta lapsi on terve ja oireeton, hän voi tulla varhaiskasvatuk-
seen. Perheen oireisen henkilön tulee heti hakeutua koronatestiin. Jos perheessä sitten testauksessa tode-
taan tartunta, tilanne varhaiskasvatukseen osallistumisen osalta muuttuu. Riskiryhmien arviot varhaiskasva-
tukseen osallistumisesta tai kotiin jäämisestä tekee terveydenhuollon henkilöstö. 
 
Huoltajat voivat tuoda lapsen päiväkodin sisätiloihin, mutta tarpeetonta kulkua päiväkodin sisätiloissa tulee 
välttää. Aikuiskontakteja vältetään kaikissa tilanteissa, myös henkilökunnan kokoontumisia pyritään välttä-
mään esim. etäkokouksia hyödyntäen.  

 
Päivän aikana lapselle taataan turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyy-
den, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. Toimimme pienryhmissä, 
jolloin kontaktien määrä on mahdollisimman pieni. 
 
Seuraamme tartuntatilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tiedotamme uudenlaisista toimintamalleis-
tamme.  

YKSIKÖT TIEDOTTAVAT TÄMÄN LISÄKSI YKSIKKÖKOHTAISISTA TARKEMMISTA TOIMISTA TAR-
TUNTOJEN LISÄÄNTYMISEN EHKÄISEMISEKSI.  
 
Yhteistyöterveisin, 
Nokian kaupungin varhaiskasvatus 


