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Hyvät huoltajat ja henkilökunta 

Päiväkoti Kalinkan tiloissa 25. ja 26.1.2021 paikalla olleella henkilöllä on myöhemmin 
todettu koronavirustartunta. Kaikki päiväkodin lapset ja henkilökunta eivät ole altistuneita.  

Lähikontakteiksi tunnistetut henkilöt tai heidän huoltajansa ovat saaneet viestin 

altistumisesta 27.1.2021. He saavat kaupungin epidemiologisesta toiminnasta puhelimitse 

vielä tarkemmat ohjeet. 

Altistuneet asetetaan karanteeniin 14 päiväksi 8.2.2021 asti. Muiden päiväkodissa 

oleskelleiden tartuntariski on pieni.  

Kaikkien tulee kuitenkin epidemian aikana tarkkailla vointiaan. Jos ilmaantuu 
koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee hakeutua koronavirustestiin ja jäädä 
kotiin. Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, 
ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- tai makuaistin menetys. 

Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret voivat varata ajan koronavirustestiin tekemällä 

oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi. Sivuilla voi varata ajan myös alle 15 -vuotiaan 

huollettavan puolesta. Ajanvaraukseen voi tunnistautua esimerkiksi pankkitunnuksilla. 

Helsinkiläiset ja helsinkiläisten alaikäisten huoltajat voivat varata ajan koronavirustestiin 
myös soittamalla koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 (joka päivä klo 8-18). Kun 
koronavirusneuvonta on kiinni ja koronavirustautiin viittaavat oireet ovat lieviä, odota 
seuraavaan päivään. 

Muiden Uudenmaan kuntien asukkaat voivat tehdä itselleen oirearvion ja varata ajan 
koronavirustestiin verkossa https://koronabotti.hus.fi/. Muiden kuin Uudenmaan kuntien 
asukkaiden tulee olla yhteydessä oman kunnan terveydenhuoltoon testiin pääsemiseksi. 

Henkilökunta voi ottaa yhteyttä myös työterveyshuoltoon.  

Jos oireita ilmenee, on hakeuduttava testiin. Jos testi on negatiivinen, eli ei todeta 

koronavirustartuntaa, voi päiväkotiin palata vasta, kun oireet ovat selvästi lievittyneet. 

Jos lapsella tai työntekijällä todetaan koronavirustartunta, päiväkotiin voi palata vasta, kun 

eristysaika on päättynyt. Eristyksen kesto on vähintään kymmenen vuorokautta oireiden 

alkamisesta. Oireettomalla henkilöllä kymmenen vuorokautta lasketaan 

näytteenottopäivästä. 

Helsingin päiväkodeissa noudatetaan koronaviruksen torjunnasta annettuja ohjeita. 
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Ystävällisesti 
 
Lääkäri Siiri Vainikainen  
Ylilääkäri Sanna Isosomppi Päiväkodin johtaja Merja Värtö 
Epidemiologinen toiminta Päiväkoti Kalinka  
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