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Huoltajille, joiden lapset ovat esikouluympäristössään olleet
läheisessä kosketuksessa henkilöön, jolla on covid-19-tauti
Lapsesi lähiympäristössä esikoulussa olleen henkilön on todettu kantavan covid-19-tautia
aiheuttavaa virusta. Lapsesi on saattanut saada tartunnan.
Erittäin harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta lapset saavat vain lieviä oireita covid-19-taudin
yhteydessä, ja vain pieni osa covid-19-potilaista on lapsia. Lapset levittävät myös tartuntaa
aikuisia vähemmän, ja esikoulujen merkitys tartuntojen leviämiselle yhteiskunnassa vaikuttaa
olevan vähäinen. Esikoulujen henkilökunta ei sairasta covid-19-tautia muita ammattiryhmiä
enempää. Tästä huolimatta on tärkeää seurata oireita ja ottaa vastuuta tartuntojen leviämisen
ehkäisemisestä. Lapset tarvitsevat läheisyyttä kotonaan ja esikoulussa, mutta muilta osin sinun on
pyrittävä noudattamaan koko yhteiskuntaa koskevia tartuntojen ehkäisemistä koskevia
suuntaviivoja.
Koronavirus leviää pisara- ja kosketustartunnan kautta. Henkilön yskiessä, aivastaessa tai
puhuessa ilmaan muodostuu pisaroita, jotka levittävät tartuntaa. Hänen läheisyydessään olevat
henkilöt voivat saada tartunnan. Pisaroiden päädyttyä esineiden pinnalle tai muille pinnoille
tartunta voi levitä sitä tietä, yleensä käsien kautta. Tartuntahetkestä kuluu 2–14 (usein 5) päivää,
kunnes mahdolliset oireet ilmaantuvat.
Lapset, joiden epäillään altistuneen tartunnalle esikouluympäristössään, saavat olla esikoulussa,
jos he ovat täysin oireettomia.
Esikouluikäiset lapset ovat vilustuneita muita lapsia ja aikuisia useammin. Näytteen ottaminen
jokaisen vilustumisen yhteydessä voi olla epämiellyttävää pienille lapsille. Huoltajien on ehkä myös
vaikea arvioida, koska ja kuinka usein lapsesta tulisi ottaa juuri covid-19-näyte. Yleensä suositellaan,
että esikouluikäiset lapset jäävät ensisijaisesti kotiin ilman covid-19-testiä. Sörmlandissa lapsista
otetaan näytteitä 6 vuoden iästä alkaen, jos heillä on oireita. Jos lapsella on oireita ja jos lääkäri
suosittelee näytteenottoa, hänestä tulee ottaa näyte. Tilaa näyte sivulta www.1177.se. Jos lapsi on
sairas ja jos tarvitsette sairaanhoitoneuvontaa, soittakaa numeroon 1177 tai omaan
terveyskeskukseenne.
Lähimpien 14 vuorokauden ajan siitä, kun lapsesi viimeksi tapasi henkilön, jolla oli tartunta,
lapsesi tulee:


Tavata niin harvoja henkilöitä kuin mahdollista ja välttää ystävien tapaamista ja vapaaajanaktiviteetteja, joissa hän on läheisessä kosketuksessa muihin. Hänen tulee välttää
kauppoja ja julkisia tiloja ja jos mahdollista, matkoja julkisen liikenteen
kulkuneuvoilla, sekä pitää etäisyyttä (1,5–2 metriä) kodin ja esikoulun ulkopuolella
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niin sisä- kuin ulkotiloissakin henkilöihin, joita hän joka tapauksessa joutuu
tapaamaan. Lapsesi saattaa levittää tartuntaa jo ennen kuin hän sairastuu.


Lapsen tulee olla kotona, jos hänellä on oireita, vaikka ne olisivat lieviä, ja olla
altistamatta muita tartuntavaaralle. Tavallisimpia covid-19-taudin oireita lapsilla ja
nuorilla ovat yskä ja/tai kuume. Muita tavallisia vaivoja ovat kurkkukipu,
hengitysvaikeudet, yleinen lihaskipu, nenän vuotaminen, nenän tukkoisuus ja
päänsärky. Lisäksi vatsa- ja suolisto-oireet, ennen kaikkea ripuli ja oksennukset, ovat
tavallisempia lapsilla kuin aikuisilla.

Edellä mainittuna ajanjaksona sinun tulee huoltajana:



Tilata 6 vuotta täyttäneiden lasten osalta näytteenotto osoitteesta www.1177.se.
Kertoa, että lapsesi on saattanut saada covid-19-tartunnan, vaikka kääntyisittekin
hoidon puoleen muista syistä.

Yli 6-vuotiaat lapset:
Jos lapsesta on otettu näyte viimeisten 6 kuukauden aikana ja jos hän on saanut covid-19diagnoosin, hänestä ei tarvitse ottaa uutta näytettä, vaan hänen tulee pysyä kotona, kunnes
oireet ovat menneet ohitse.
Näitä suuntaviivoja tulee noudattaa 14 vuorokauden ajan, vaikka lapsesta olisikin otettu näyte, jossa ei
ole todettu virusta. Uuden näytteen ottaminen myöhemmin samana ajanjaksona voi kaikesta
huolimatta osoittaa, että lapsi kantaa virusta. 6-16 -vuotiaista lapsista tulee ottaa näyte vain, jos heillä
on oireita.
Lisätietoa covid-19-taudista on osoitteessa www.1177.se ja osoitteessa
www.folkhalsomyndigheten.se
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