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Head alushariduse laste hooldajad,

Soome valitsuse uue suunise kohaselt põhiõppeseaduse ja alusharidusseaduse kohase õppe ja
alushariduse juurde tullakse tagasi 14. maist alates kontrollitult ja astmeliselt. Alushariduse üksused
on olnud avatud ka praeguse ajani, aga on olnud tugevalt soovituslik lapsi kodus hoida. Lasteaedade
piirangud lõppevad ja lapsed võivad alusharidusesse tagasi tulla. Tervishoiuametnikud on nentinud,
et lastel on turvaline alusharidusesse tagasi tulla.
Samas alushariduse kliendimaksete osas üleliigsed puudumistest tingitud maksuhüvitised lõppevad
13.05.2020. Munitsipaalalushariduses hoiukohagarantii andmises tullakse tagasi normaalse
praktika, minimaalselt 2 kuu katkestamise, juurde.
Kõik alushariduse lasteaiad ja rühmaperelasteaiad avatakse 14.05.2020 alates. Mitte
seadusjärgsetest teenustest avatud lasteaiad, elanikepargid ja ringid püsivad veel suletud.
Eelkooliõpet ei organiseerita enam distantsõppel 14.05 alates. Laps peab osalema eelkooliõppes.
Puudumiseks tuleb taotleda luba. Lasteaia juhataja kaalub, kas loa andmiseks on olemas alused.
Näiteks haigus või õpilase või tema pereliikme kuulumine nakkusohu vaatenurgast riskirühma on
aktsepteeritav puudumise põhjus.
Lasteaedade lapserühmad hoitakse võimalikult väiksed ja igapäevane alusharidustegevus toimub
tavalistest väiksemates lapserühmades. Tegevuses kasutatakse ära kõiki lasteaia kasutuses olevad
sise- ja välisruume selleks, et lapsed ja täiskasvanud on võimalikult avarates ruumides. Päeva jooksul
on lapsed ohtralt õues väikerühmades ja astmeliselt eri kellaaegadel. Laste saabumine lasteaeda
ning järgi minemise olukorrad organiseeritakse nii, et hooldajad ei tule lasteaeda sisse ja füüsilised
kaugused võidakse säilitada. Lasteaeda ei tohi oma mänguasju tuua. Laste söömise olukorrad
organiseeritakse ka väikerühmades. Päeva ajal järgime tõhustatud hügieenijuhiseid, aevastame
varrukasse, peseme käed alati sisse tulles, enne sööki ja alati WC-käikude käigus ning koju tagasi
minnes. Hügieeni tõhustamisest hoolimata hoolitseme selle eest, et laps saab vajalikku täiskasvanu
lähedust, kaitset ja vastastikmõju võimalikult samal moel nagu ennegi.
Tervise ja Heaolu Instituudi juhiste kohaselt, peab laps püsima kodus, kui tal on isegi kerged
paragripi või külmetuse sümptomid. Laps tohib lasteaeda tagasi tulla, kui ta on olnud
asümptomaatiline ühe ööpäeva. Koroonaviirusnakkusesse haigestunu peab puuduma alusharidusest
minimaalselt seitse ööpäeva sümptomite algamisest, aga vajadusel kauem nii, et ta on olnud
minimaalselt kaks ööpäeva asümptomaatiline enne kui ta alusharidusesse tagasi tuleb.
Riskirühmadesse kuuluvate laste osas on alushariduses osalemise tervisliku hinnangu aluseks
raviarsti poolt tehtud hinnang. Raviarst hindab, kas laps, kellel või kelle pereliikmel on raske
põhihaigus või kes vajab regulaarset immuunvastust vähendavat ravimainet, võib tulla tagasi
alusharidusesse. Raske koroonaviirushaiguse riskirühma kuuluvad need lapsed, kelle põhihaigus
tekitab muidu ka kasvanud riski tõsistele infektsioonidele.

Oleme rõõmsad selle üle, et võime hakata lapsi jälle alusharidusesse vastu võtma. Piisava personali
reserveerimiseks palume teil, hooldajatel, teatada kohe hoiu vajadusest alushariduskohta
ajavahemikus 14.05 - 31.05 telefonitsi, e-posti teel või muul alushariduskohaga kokku lepitud viisil.
See lihtsustab meie valimistumist personali, toiduteenuste ja koristamise organiseerimiseks.
Vabandame, et vaevame teid nii kiire ajagraafikuga, kui oleme äsja palunud teatada suveaja
hoiuvajadustest.

Lisateavet annab alushariduskoha lasteaia juhataja. Temalt võite küsida lisateavet tegevuse
korraldustest ja mõtlema panevatest küsimustest laste tagasi tulemise osas.

Sõbralike tervitustega,

Sole Askola-Vehviläinen
alushariduse juhataja

