
17.6.2022 päivitetty
Porvoon koronaohjeet varhaiskasvatuksen lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja lapsiperheille 

1. Jos sinulle tulee flunssaoireita tai vatsaoireita, jää kotiin ja tee halutessasi koronakotitesti heti. Testi
tehdään kotona aikuisen valvonnassa testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Voit myös katsoa videon
oheisesta linkistä, Koronaviruksen kotitestit - THL.

Päiväkoti, koulu tai oppilaitos ei opasta testin suorittamisessa eikä kerää tietoja testivastauksista. Jos 
testitulos on negatiivinen, mutta oireet jatkuvat, testi tulisi toistaa 1-2 kertaa noin 2 vuorokauden välein. 
Jos testit ovat negatiiviset, palaa päivähoitoon/oppilaitokseen vasta kun olet oireeton. Jos oireet kestävät 
yli 3 päivää, palaa päivähoitoon/oppilaitokseen vasta kun sinulla on ollut kaksi oireetonta päivää. Lievää 
kuivaa yskää ei lasketa oireeksi. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta normaaliin tapaan 
oppilaitokseen/päiväkotiin. 

Mikäli huoltaja jää kotiin hoitamaan lasta ja tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahaa 
varten, koronatartunta pitää vahvistaa laboratoriotestillä. Lue lisää: Tartuntatautipäiväraha - 
kela.fi 

2. Jos sairastut covid-19-tautiin, jää oireiden alkaessa heti kotiin sairastamaan vähintään 5 vuorokaudeksi
oireiden alusta lukien. Palaa päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kun sinulla on ollut kaksi oireetonta päivää.
Oireeksi ei lasketa lievää, kuivaa yskää tai haju/makuaistin muutoksia.

Jos olet oireeton, mutta kotikoronatesti on positiivinen, jää kotiin vähintään 5 päiväksi
laskettuna testipäivästä. Muista ilmoittaa poissaolosta oppilaitokseen/varhaiskasvatukseen. 
Kyse on sairauspoissaolosta.  

3. Jos perhepiirissäsi on koronatartunta, oireeton altistunut lapsi voi mennä päivähoitoon/kouluun, mutta 
suositellaan koronatestiä alussa ja 5–6 päivän kuluttua. Suositellaan välttämään muita kontakteja 6 päivän 
ajan. Jos lapselle/nuorelle tulee oireita, pitää jäädä kotiin, ja tällöin on suositeltavaa tehdä kotitesti. Ks. 
kohdat 1 ja 2.

4. Päiväkoti, koulu tai oppilaitos voi tiedottaa tartunnan saaneen huoltajan suostumuksella ryhmissä 
todetuista koronatartuntatapauksista vain muita ryhmän jäseniä/huoltajia paljastamatta sairastuneen 
henkilöllisyyttä ja kehottaa ryhmän jäseniä/huoltajia tarkkailemaan mahdollisten oireiden ilmaantumista.

5. Mikäli lapsi on vapaa-ajallaan altistunut koronatartunnalle, asia käsitellään huoltajien kesken, ei koulussa 
eikä varhaiskasvatuksessa. Testivarmennetun koronatartunnan saanutta/hänen huoltajiaan kehotetaan 
kertomaan oma-aloitteisesti tartunnastaan niille, joiden kanssa hän/lapsi on ollut yhdessä lähekkäin vapaa-
ajallaan oireita edeltävän 2 vuorokauden aikana ja mahdollisesti vielä oireiden alettua. Seurataan, tuleeko 
oireita. Omikron-tartunnat etenevät nopeasti, minkä vuoksi tartunta tulisi todeta nopeasti testillä, jotta 
toiminnalla voi olla vaikutusta.

Jos henkilö on sairastanut joko virallisella tai kotitestillä varmistetun koronavirusinfektion 
edeltävän kolmen kuukauden aikana, testiä ei THL:n suosituksen mukaan tarvitse tehdä. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%2Foireet-ja-hoito-koronavirus%2Fkoronavirustestit%2Fkoronaviruksen-kotitestit&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LhxTEWBnqKJFng%2FzRt6kx76PZ6gThaMvTFllLUK2CYw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kela.fi%2Ftartuntatauti&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A2feQk1G2d%2FACW2Il5fpEV0PthDiE5Lx57a7XeWITjA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kela.fi%2Ftartuntatauti&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A2feQk1G2d%2FACW2Il5fpEV0PthDiE5Lx57a7XeWITjA%3D&reserved=0


Kun olet parantunut koronavirustaudista, sinulla on hyvä suoja vakavaa, mutta ei lievää koronavirusinfektiota 
vastaan. On tärkeää, että noudatat edelleen varotoimia: peset käsiä, käytät kasvomaskia ja huolehdit 
etäisyyksistä. 




