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Tiedote huoltajille COVID-19 –virukseen varautumisesta Iin varhaiskasvatuspalveluissa  

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään Iin kunnassa toiminnassa. Tällä 

turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja 

mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on 

mahdollisuus. Toiminta jatkuu pääosin normaalisti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 

Varhaiskasvatuksen yksiköitä ja lapsiryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää sekä yksiköissä voi työskennellä varhaiskasvatuksen 

henkilöstöä muista yksiköistä.  Toistaiseksi varhaiskasvatuksessa tapahtuvat vierailu- ja tutustumiskäynnit perutaan tai 

siirretään myöhemmin järjestettäväksi. Varhaiskasvatuksessa ei toistaiseksi järjestetä tapahtumia, joihin kutsutaan 

ulkopuolisia esiintyjiä tai osallistujia.  

Seuraamme varhaiskasvatuspalveluissa jatkuvasti muuttuvaa tilannetta ja päivitämme ohjeistusta tarvittaessa. 

Tiedottaminen tapahtuu varhaiskasvatusyksiköiden kautta jaettavilla tiedotteilla kotiin. Lisäksi varhaiskasvatusta koskettavat 

tiedotteet löytyvät kunnan ja varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Viimeisimmät Iin kuntaa koskettavat ohjeistukset ovat 

saatavilla Iin kunnan nettisivuilta ii.fi/korona. Lisäksi suosittelemme seuraamaan aktiivisesti THL:n nettisivuja (thl.fi), jossa on 

saatavilla aina viimeisin tilannetieto koronaviruksesta. Lisäksi tietoa asiassa antavat PPSHP (pohjois-pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri) ja Oulunkaaren kuntayhtymä omilla nettisivuillaan. Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet 

kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Mikäli terveyteen liittyviä kysymyksiä herää, tällöin ollaan yhteydessä 

alueelliseen neuvontanumeroon, joka on Iiläisille Oulun seudun yhteispäivystykseen puh. 08 315 2655. Numero palvelee 

ympärivuorokautisesti. Varhaiskasvatukseen liittyviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti päiväkodinjohtajat ja 

varhaiskasvatusjohtaja, joiden yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Varhaiskasvatuksesta perittävistä 

asiakasmaksuista löytyy tietoa varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa keskustellaan 

ikätasoisesti koronaviruksesta. Jos koette, että lapsenne tarvitsee enemmän keskusteluapua, toivomme, että olette 

yhteydessä päiväkodin johtajaan.  

Pyydämme huomioimaan seuraavat asiat: 

- mikäli lapsenne on sairaana, on tärkeää jäädä kotiin. Vähäistenkin hengitystieoireiden (nuha, yskä, 

hengenahdistus, kuume) ilmaantuessa jäädään kotiin sairastamaan. Tämän lisäksi toivomme, että myös sisarukset 

pysyvät tällöin kotona, mikäli mahdollista 

- mikäli perheenne jäsenellä on hengitystieoireita, emme suosittele lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen, 

mikäli se on mahdollista 

- mikäli huoltajalla on mahdollisuus hoitaa lastaan kotona, suosittelemme sitä 

- huoltaja voi halutessaan pitää lapsensa varotoimena kotona  

- kun tuotte lapsen päiväkotiin/ ryhmäperhepäivähoitoon/perhepäivähoitoon, niin peskää lapsen kanssa kädet 

noin 30 sekunnin ajan. Myös kotiin iltapäivällä palatessa kädet on pestävä huolellisesti.  

- oman lelunpäiviä ei toistaiseksi järjestetä ja lelujen tuomista varhaiskasvatukseen tulee välttää toistaiseksi 

mukaan luettuna unilelut. Näin voimme ehkäistä epidemian leviämistä paremmin 

- lasten naulakkolokerikoissa emme suosittele säilytettävän varavaatteita/tavaroita toistaiseksi, kuin hoitopäivän 

aikana. Naulakkolokerikot toivomme tyhjennettävän joka päivä ja varavaatteita kuljetettavan repussa päiväkotiin 

päivittäin. Kumisaappaat, kuravaatteet ja vaipat on mahdollista säilyttää yksiköissä. Pyrimme tällä 

mahdollistamaan siivouksen mahdollisimman tehokkaasti 

- pidättehän hoitoaikavaraukset ajan tasalla: poissaoloilmoitukset tulee tehdä viipymättä 

varhaiskasvatusyksikköön/perhepäivähoitajalle. Ilmoitattehan hoitoajat sähköisen asioinnin kautta hyvissä ajoin 

nykyisen ohjeistuksemme mukaisesti. 
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