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TIETOA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVAN LAPSEN VANHEMMILLE
Hyvät vanhemmat
______________________________ (päiväkoti)
korostaa hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista. Sen vuoksi toivomme, että seuraavia ohjeita
noudattamalla Te vanhemmat tuette meitä turvallisen hoitopaikan tarjoamisessa lapselle.
Lasten käsienpesu
 lasten tullessa päivähoitopaikkaan
 lasten tullessa kotiin päivähoitopaikasta
 aina wc-käyntien jälkeen kotona ja päivähoidossa
 ennen ruokailua kotona ja päivähoidossa
 lyhyet kynnet
Lelut





Tutti






Hygieniasyistä lasten tulee välttää omien lelujen tuomista päivähoitopaikkaan. Jos
omia leluja otetaan mukaan, vanhemmat vastaavat lelun puhdistamisesta etukäteen ja
jälkeenpäin. Puhdistusta kestämättömät lelut poistetaan käytöstä 1 – 4 viikoksi.
Päivälevolla käytettävää lelua (nalle tms.) säilytetään lapsen sängyssä tai nimellä merkityssä lokerossa.
Unilelu viedään kotiin pestäväksi vähintään kerran viikossa.
Tutin käytöstä päivähoidossa sovitaan vanhempien kanssa. Tuttia suositellaan käytettäväksi vain nukkumaan mennessä/päivälevon aikana.
Vanhemmat kirjoittavat lapsen nimen tuttiin.
Vanhemmat vastaavat siitä, että tutti on ehjä ja että se puhdistetaan kotona 2 kertaa
viikossa.
Puhtaita tutteja säilytetään nimellä merkityssä rasiassa päivähoidon yksikössä.

Hampaidenpesu
 Hampaidenpesua kotona suositellaan aamulla ja illalla.
 Iltaisin/öisin päivähoidossa olevat lapset: hampaidenpesu aikuisen valvonnassa.
Lapsen sairastuessa
 Lapsen sairastuessa tartuntariski on suurin alkuvaiheessa.
 Lapsen tulee jäädä kotiin, jos hänellä on kuumetta tai jos hän ei jaksa osallistua päiväkodin toimintaan oireidensa vuoksi. Eräät infektiotaudit vaativat lapsen kotiin jäämistä
määräajaksi. Ks. liite Sairaiden lasten eristysajat.
 Vanhempien täytyy mahdollisesti hakea lapsi päivähoidosta kesken päivän.
 Jos lapsi sairastuu kotona:
- ota aina yhteys päiväkotiin
- ota tarvittaessa yhteys terveydenhuollon vastaanottoon/puhelinneuvontaan saadaksesi sairauteen liittyviä neuvoja.
 Lapsen kotiin jääminen infektio-oireiden vuoksi vähentää lisäksi muiden lasten tartuntariskiä. Kaikkien noudattaessa näitä ohjeita kaikki lapset pysyvät terveempinä.
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SAIRAIDEN LASTEN ERISTYSAJAT
Hyvät vanhemmat
Lapsenne on saanut paikan kunnallisesta päivähoidosta, ts. perhepäivähoidosta tai päiväkodista.
Toiminta edellyttää, että lapsi on terve ja jaksaa osallistua leikkeihin ja puuhiin sekä sisällä että ulkona.
Infektioiden aikaisella eristyksellä pyritään ehkäisemään tartunnan leviäminen. On harkittava yksilöllisesti, kauanko lapsen on oltava kotona sairauden ja siitä toipumisen vuoksi. Sairaalle lapselle
tulee taata riittävän pitkä toipilasaika.
Infektio

Tartuntatie

Eristystarve

Enterovirus
Enterorokko

Pisara
Kosketus

Pahin tartunta-aika ennen rakkuloiden ilmaantumista ja sen aikana.
Kotihoito oireiden mukaisesti.

Gastroenteriitti
- oksentelu
- ripuli
- adenovirus
- rotavirus
Hepatiitti A

Kosketus

Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton
+ 1-2 oireetonta päivää.

Kosketus

Lasta hoidetaan kotona viikon ajan oireiden
alkamisesta lukien.

Hepatiitti B
Hepatiitti C

Veritartunta

Lapsi voi olla päivähoidossa. Pienet haavat
peitetään. Tilanteissa, joissa tartunta on saattanut siirtyä toiseen henkilöön, soita heti päivystykseen, puh. 06 786 2222.

Herpes-stomatiitti (rakkuloita
suussa)

Pisara
Kosketus

Ei eristystä.

Impetigo (märkärupi)

Kosketus

Lasta hoidetaan kotona 24 t antibioottihoidon
aloittamisesta tai
48 t paikallishoidon aloittamisesta.

Hinkuyskä

Pisara

Päätäit

Kosketus

Lasta hoidetaan kotona 5 vrk antibioottihoidon aloittamisesta.
Eristämistä ei tarvita, jos yskä on kestänyt
diagnosointihetkellä yli 3 viikkoa.
Hoitamispäivä.
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Infektio

Tartuntatie

Eristystarve

Välikorvatulehdus

Pisara
Kosketus

Kotihoito oireiden mukaisesti.
Antibioottihoito ei vaadi eristämistä.

Ontelosyylät (molluskat)

Kosketus

Ei eristystä.

Moniresistentit bakteerit
MRSA

Kosketus

Lapsi voi olla päivähoidossa.
Hoidetaan kotona, jos erittäviä haavoja.

ESBL

Lapsi voi olla päivähoidossa.
Hyvä käsihygienia wc-käynneillä.

Tuhkarokko, sikotauti, vihurirok- Pisara
ko
Kosketus

Lapsi on kotona n. 1 viikon.

Loissairaudet

Kosketus

Hoitamispäivä.

Parvovirus (parvorokko, pikkurokko)

Pisara

Kotihoito oireiden mukaisesti.
Ei tartu enää ihottumavaiheessa.

Salmonella

Kosketus

Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton + 2
oireetonta päivää.
Huom. hyvä käsi- ja wc-hygienia oireettomuudesta
huolimatta.

Tulirokko
Syyhy

Pisara
Kosketus
Kosketus

Lasta hoidetaan kotona 24 t antibioottihoidon
aloittamisesta, sen jälkeen oireiden mukaisesti.
Hoitamispäivä.

Kihomadot

Kosketus

Hoitamispäivä.

A-streptokokkien aiheuttama
infektio
Angiina
Vauvarokko, kolmen päivän
kuume, (exanthema subitum)
Virtsatieinfektio

Pisara

24 t antibioottihoidon aloittamisesta.

Pisara
Kosketus
Kosketus

Lapsi voi mennä päivähoitoon oltuaan kuumeeton
24 t.
Kotihoito oireiden mukaisesti.
Huolellinen wc-hygienia.

Vesirokko

Pisara
Kosketus
Pisara
Kosketus

Lasta hoidetaan kotona, kunnes rakkulat ovat
kuivuneet.
Kuumeinen lapsi jää kotiin.
Kuumeeton vähintään vuorokauden.

Kosketus

1-2 vrk:n kotihoito oireiden mukaisesti.

Viruksen aiheuttama hengitystieinfektio
Silmätulehdus
(konjunktiviitti)
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