
   
 
AJANKOHTAISTA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSTA 
KORONAVIRUSTILANTEEN SUHTEEN 
 
 
Koulut alkavat ja Suomessa seurataan tarkasti koronaviruspandemian mahdollisen toisen aallon 
aktivoitumista. Juuri nyt on hyvä tarkistaa uudelleen oikea yskimis-, niistämis- ja puhumistekniikka, 
käsihygienia ja turvavälit THL:n ohjeen mukaan (https://thl.fi/fi/). Ihmismassoja kannattaa välttää 
edelleen, vaikka iso osa rajoituksista on maassa purettu. Kouluille on opetusministeriö antanut tarkat 
ohjeet toiminnasta. 
 
Kouluun EI saa lähteä sairaana, ellei sitten ole kyse selvästi aiemmin tutusta allergiaoireesta, joka 
väistyy/vähenee allergialääkityksellä. Hengitystieoireisena ei saa mennä myöskään 
kouluterveydenhoitajan eikä millekään muullekaan vastaanotolle asiaa edeltävästi sopimatta, vaan 
jäädään/mennään ensin kotiin ja otetaan aina PUHELIMITSE yhteys Tapalan flunssapolille tai oman 
kunnan peruspalvelukeskukseen, josta annetaan jatko-ohjeet. Jos koululaisen perheenjäsen sairastuu, 
mutta koululainen on itse terve, suositellaan koululaistakin jäämään kotiin, mutta tämä ei ole ehdoton 
velvoite. Kouluun voi siis harkinnan mukaan oireeton lapsi mennä, mutta tässäkin tilanteessa pitää 
välttää koulun lisäksi muita menoja, jossa voidaan altistaa iso joukko muita ihmisiä (harrastukset, juhlat, 
ei-välttämättömät kokoontumiset). Vanhempien kannattaa neuvotella etätyön mahdollisuudesta tms. 
oman työpaikan kanssa lapsen sairastuessa. Koronatartunnan tullen ketjureaktio kasvaa nopeasti isoksi. 
 
Jos sairastuneen perheenjäsenen suhteen on vahva koronavirusepäily, pitää oireettomien muiden 
perheenjäsenten myös jäädä kotiin. Kouluun voi palata, kun koronavirustesti on vastattu negatiiviseksi 
ja oireilu vähenemässä. Jos koronavirustesti on positiivinen, sairastunut eristetään ohjeiden mukaan ja 
muu perhe jää myös karanteeniin vähintään 14 vrk:n ajaksi. 
Vahva koronavirusepäily tarkoittaa, että oireileva henkilö on oleskellut paikassa, jossa todennäköisyys 
koronavirustartuntaan on tavallista paikallista riskiä merkittävästi isompi, esim. matka ulkomaille tai 
muualle Suomeen alueille, jossa enemmän koronavirusinfektioita, massatapahtuma tai muu väkijoukossa 
oleskelu, yökerho.  
 
Kesken päivän sairastunut oppilas/opiskelija ohjataan siis kotiin, ei kouluterveydenhoitajalle eikä 
terveyskeskukseen! 
 
Flunssapoli, Tapalan peruspalvelukeskus, Kankaanpää 
puh. 044 577 3396 ma-pe klo 8-16 ja la-su klo 9-15 puhelinneuvonta, josta annetaan erikseen 
näytteenottoaika, jos sille on tarvetta. 
Näytteitä otetaan myös kehyskuntien peruspalvelukeskuksissa PoSan alueella, puh. 040 6524340 
ma-pe 8-16 ja pe 8-15. 
 
Kouluterveydenhoitajat saa kiinni Wilman kautta tai puhelimella. Yhteystiedot päivitetään Wilmaan 
kouluvuoden alkaessa.  
Toivotaan rauhallisen epidemiatilanteen jatkumista Satakunnassa, mutta se vaatii kaikkien panostusta 
asiaan! Hyvää kouluvuotta kaikille! 
 
Kankaanpäässä, 12.8.2020 
 
Elisa Saarivirta, apul.ylilääk.   Anu Sorvali, tartuntatautihoitaja 
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