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Koronaviruksen ehkäiseminen esi-, perus- ja lukio-opetuksessa
Itä-Suomen aluehallintovirastoon on viime päivinä tullut yhteydenottoja
huoltajilta liittyen puutteellisiin COVID-19-torjuntatoimiin Itä-Suomen
alueen kouluissa ja oppilaitoksissa. Erityisesti yhteydenotot ovat
koskettaneet riittämättömistä turvaväleistä huolehtimista.
Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo
tartuntojen torjuntaa alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja
tukee kuntia. Kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan
tartuntatautien vastustamistyö, johon kuuluu myös tartuntatautien
ehkäisy.
Aluehallintovirasto ohjaa kuntien opetustoimea toteuttamaan riittävät
COVID-19-torjuntatoimet
kouluissa
THL:n
ja
opetusja
kulttuuriministeriön 4.8.2020 opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjille koronavirusepidemian aikana antaman suosituksen
mukaisesti. Kyseinen suositus on tämän kirjeen liitteenä. Lisäksi opetusja kulttuuriministeriön sivuille www.minedu.fi päivitetään vastauksia UKKkysymyksiin.
Tartuntatautilain 9 §:n mukaan terveyskeskuksen tartuntataudeista
vastaavan lääkärin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin
leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto laittaa tämän kirjeen tiedoksi
kuntien tartuntataudeista vastaaville lääkäreille koulujen tilanteen
huomioimiseksi. Aluehallintovirasto ohjaa myös kuntien opetustoimea
tarvittaessa olemaan yhteydessä kunnan tartuntatautiviranomaiseen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antaman ohjeen soveltamisessa.
Mikäli suojautuminen ei olisi riittävää ja kunnissa jouduttaisiin
tartuntatautilain 58 §:n mukaisiin toimiin (oppilaitosten tilojen
sulkeminen), on toimivalta kunnan tartuntataudeista vastaavalla
toimielimellä. Aluehallintovirasto tekee 58 §:n mukaiset toimet silloin, kun
ne koskettavat usean kunnan aluetta.
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LISÄTIETOJEN
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Tartuntatautien osalta aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen
Opetustoimen osalta ylitarkastaja Anu Liljeström
p. 0295 016 800 (vaihde)

JAKELU

Kuntien sivistysjohtajat
Kuntien kirjaamot, joiden toivotaan toimittamaan kirjeen koulujen ja
oppilaitosten rehtoreille ja varhaiskasvatuksen toimipaikkojen johtajille
Kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit

TIEDOKSI

Kunnanjohtajat
Kuntien tartuntataudeista vastaava toimielin
Kuntien opetustoimesta vastaava toimielin
Itä-Savon
aluehallintoviraston
alueen
infektioylilääkärit

LIITTEET

sairaanhoitopiirien

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
suositus
opetuksen
ja
varhaiskasvatuksen
järjestäjille
koronavirusepidemian aikana 4.8.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen,
ammatillisen
koulutuksen,
vapaan
sivistystyön
ja
aikuisten
perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020
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