1 (2)

Ohje

Laadittu:

22.9.2021

Päivitys lasten koronatestaus- ja –karanteeniohjeisiin 22.9.2021

1. Lasten testaus- ja karanteenikäytännöt
a. Alle 12- vuotiaat lapset (kaikki rokottamattomia)
i.
Tiedossa oleva korona-altistus (tämä voi olla myös esim. koulukontakti, jonka
perusteella ei ole määrätty karanteenia)
1. asetetaan karanteeniin, jos vahva altistuminen sitä edellyttää
2. rutiininomaisesti ei testata, ellei oireita ilmaannu
3. lievienkin oireiden ilmaantuessa testataan, perheen rokotusstatuksesta
riippumatta
ii.
Ei tiedossa olevaa korona-altistusta, mutta on infektio-oireita
1. lieväoireisena ei yleensä testata, vaan voi sairastaa rauhassa kotona, kunnes
on oireeton
2. kuitenkin, jos kotona on yli 16 v rokottamattomia tai immuunipuutteisia
henkilöitä, testataan lievissäkin oireissa
3. voimakkaissa infektio-oireissa (= vaatii terveydenhuollon arviointia), testataan
myös korona; tilanteen mukaan muita tutkimuksia
b. 12- vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset
i.
Aikuisten ohjeen mukaisesti - jos on lieväoireinen kahdesti rokotettu, eikä koronaaltistusta tiedossa, ei yleensä testata
ii.
Jos rokotesuoja on puutteellinen, testataan lieväoireisenakin
2. Koulun ja varhaiskasvatuksen karanteenit
a. Koulussa/päivähoidossa samassa ryhmässä olleita ei aseteta karanteeniin kuin yksilökohtaisen
harkinnan perusteella (ks. kohta 2 c).
b. Ryhmässä ollut oppilas/perhe informoidaan koulun lähettämällä viestillä ja ohjeistetaan
testiin, mikäli ilmaantuu oireita (yli 12-vuotiaalla huomioidaan rokotussuoja - jos 2 rokotetta,
testaus ei yleensä tarpeen).
c. Mikäli on viettänyt muuten aikaa koulu/hoitokaverin kanssa tai ollut erityisen läheisessä
kontaktissa (tieto lapselta itseltään tai vanhemmilta), arvioidaan karanteeni sen mukaisesti ja
testataan oireiden perusteella tarvittaessa.
d. Koululta ei edellytetä erityisiä toimia (paikkakarttoja luokista, välituntianalyyseja tms.) vaan
luotetaan vanhempien arvioon.
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e. Opetus/hoitoryhmä, jossa on ollut koronatapaus, voi jatkaa normaalisti koulussa tai hoidossa,
ellei oireita ilmaannu.
f. Henkilökunnan merkitsevä altistuminen on harvinaista, ja voisi liittyä lähinnä
varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan läheiseen kontaktiin. Tämä arvioidaan tapauskohtaisesti,
rokotussuoja huomioiden.
g. Opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan on erityisen tärkeää suojata sekä itseään että
vastuullaan olevia lapsia kahden rokotuskerran antamalla suojalla.
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