
Översättning från svenska 

Peruskouluhallinnosta ja covid-19 -
koronaviruksesta  
Terveet lapset jatkavat koulussakäyntiä toistaiseksi ja sairaat lapset pysyvät kotona. Teemme 
kaikkemme, jotta koulujen toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. 

Terveet lapset jatkavat koulussakäntiä toistaiseksi ja sairaat lapset pysyvät kotona. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tavalliset, sairauteen liittyvät rutiinit ovat voimassa. Odota vähintään kaksi vuorokautta 
tervehdyttyäsi ennen kuin annat lapsesi palata kouluun. Noudatamme Kansanterveysviraston 
neuvoja tätä koskien. 

Peruskouluhallinto seuraa tarkoin Göteborgin kaupungin, Kansanterveysviraston 
(Folkhälsomyndigheten), Ruotsin turvallisuusviraston (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap),  Ruotsin kuntien ja alueiden ( Sveriges Kommuner och Regioner) antamaa tietoa 
koronaviruksesta ja muusta tartunnasta. 

Tavallisimmat tätä hetkeä koskevat kysymykset ja vastaukset löydät täältä. 

Kysymyksiä ja vastauksia 

Olen huoltajana huolestunut siitä, voinko lähettää lapseni kouluun 
tartuntariskin takia? Mitä minun tulee tehdä? 

Jos lapsesi on terve, hänen tulee käydä koulua. Muutoin oppilas ei saa sitä opetusta, mitä koulu 
antaa, kun hän on poissa. Kaikkien oppilaiden, aina esikoululuokasta vuosikurssille 9, tulee käydä 
koulua. Peruskouluhallinto noudattaa Kansanterveysviraston tätä koskevia ohjeita. 

Voinko huoltajana saada takuun, ettei lapsellani ole riskiä saada tartunta? 

Sitä emme voi koskaan taata. Eri  bakteeri- tai virustartuntoja voi aina levitä siellä, missä on ihmisiä, 
esimerkiksi koulussa. 

Mitä tapahtuu, jos lapseni sairastuu kouluajalla, saanko korvausta? 

Jos sinun täytyy olla kotona, koska lapsesi on sairas, anot  korvausta tavalliseen tapaan (lastenhoito) 
Vakuutuskassalta (Försäkringskassan).  

Minulla huoltajana on alentunut vastustuskyky tai muu sairaus, mikä pätee 
silloin? 

Jos sinusta tuntuu, että lapsesi ei voi mennä kouluun, jotta hän ei toisi kotiin mahdollista tartuntaa, 
ota huoltajana yhteys omaan lääkäriisi saadaksesi neuvoja ja ohjeita. 

Minä huoltajana olen sairas tai karenteenissa. Voiko lapseni käydä koulua? 
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Terveen lapsen tulee käydä koulua. Jos Länsi Götanmaan tartuntasuojelu (Smittskydd Västra 
Götaland) on sanonut, että lapsen tulee pysyä kotona, on näin tehtävä. Noudatamme 
Kansanterveysviraston tätä koskevia neuvoja.  

Lapseni käy koulua, jossa oppilas tai opettaja on karenteenissa tai sairas. Mitä 
minun tulee tehdä? 

Lapsen ollessa terve hänen tulee käydä koulua. Länsi Götanmaan tartuntasuojelu päättää, mitä 
seuraavaksi tapahtuu, esimerkiksi tartunnan jäljitys, karanteeni ja niin edelleen. Tulet saamaan 
tiedon siitä, mikä koskee teitä. 

Olemme olleet maassa, jossa koronavirus on levinnyt laajalti, onko minun 
pidettävä lapseni kotona? 

Jos lapsellasi ei ole sairausoireita, eikä sairaanhoito ole sanonut, että lapsen on pysyttävä kotona, 
hänen tulee olla koulussa. Noudatamme Kansanterveysviraston tätä koskevia neuvoja. Jos lapsesi 
vaikuttaa sairaalta, soita 1177 Vårdguiden ja kerro, millä lailla lapsesi voi huonosti ja missä lapsi on 
ollut. 

Minulla on kysyttävää koronaviruksesta. Kenen puoleen voin kääntyä? 

Voit soittaa tiedotusnumeroon 113 13, jos sinulla on kysyttävää koronaviruksesta. 

Jos minun on pidettävä lapseni kotona ulkomailla käynnin takia, korvaatteko 
te silloin menetetyt tulot?  

Jos lasta pidetään kotona sairauden takia, kuten esimerkiksi koronaviruksen takia, voit tavalliseen 
tapaan anoa korvausta Vakuutuskassalta. 

Mitä teen, jos lapseni on ollut poissa yli 14 päivää? 

Huoltajana jatkat ilmoitusten tekoa Hjärntorgetiin. On tärkeää edelleen kertoa koululle, miksi lapsesi 
on kotona. Jos sinulla huoltajana on oikeus sairaan lapsen hoitoon (VAB), löydät lisää tietoa 
korvauksesta Vakuutuskassan verkkosivuilta  

https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler 

Jos henkilökunta harvenee, miten se vaikuttaa kouluun? 

Covid-19 voi aiheuttaa nopeita muutoksia koulussa. Tämä johtuu siitä, että monet koulun työntekijät 
ovat sairaita ja siksi kotona. Siitä voi esimerkiksi johtua, että vapaa-ajan kotien aukioloajat 
muuttuvat, että luokkia liitetään yhteen ja että oppilaat saavat vähemmän oppitunteja. 

Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar så gott det går.  

Miten kouluun vaikuttaa kielto järjestää tilaisuuksia, joissa on enemmän kuin 
500 henkilöä? 
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Kielto koskee ainoastaan tapahtumia. 

Tullaanko kansalliset kokeet järjestämään kevätlukukaudella 2020? 

Ei, peruskoulujen kaikki kansalliset kokeet peruutetaan ajanjaksolla  30. maaliskuuta ja kevään 
loppuun asti 30. kesäkuuta. Vaikka kansalliset kokeet peruutetaan, lapsesi saa todistuksen. 
Kouluvirasto teki päätöksen ja ilmoitti sen Kansanterveysviraston lehdistötilaisuudessa maanantaina 
23. maaliskuuta klo 14.00. 

Kouluviraston verkkosivuilta löydät lisää tietoa kansallisista kokeista 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-
forskolor 

Kysymyksiä ja vastauksia koskien paikkaa vapaa-ajan 
kodissa 
Kaikki alla oleva tieto koskee esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita. Oppilailla, 
joita laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) koskee, on aina oikeus 
vapaa-ajan kotiin, myös silloin, jos huoltajat ovat lomautettuja tai työttömiä.  

Mikä koskee minua, joka olen jäänyt työttömäksi? 

Jos olet jäänyt työttömäksi, lapsellasi on yhä oikeus vapaa-ajan kotiin kuukauden ajan. Ilmoita 
mahdollisimman pian, jos olet jäänyt työttömäksi osoitteeseen 

fritidsplacering@grundskola.goteborg.se 

Mikä koskee minua, jos minut lomautetetaan?  

Jos sinut on lomautettu, lapsellasi on edelleen oikeus vapaa-ajan kotiin. Lapsellasi on oikeus olla 
vapaa-ajan kodissa niinä päivinä, jolloin teet töitä. Jos lapsesi läsnäolo vapaa-ajan kodissa muuttuu, 
kerro siitä vapaa-ajan kodille. Halutessasi voit lopettaa paikan vapaa-ajan kodissa, lue lähemmin alla 
olevasta, miten toimit. 

Miten tehdään vapaa-ajan kodin maksun suhteen, jos olen työtön tai 
lomautettu? 

Maksat vapaa-ajan kodin maksun siltä jaksolta, jonka lapsesi on toiminnassa kirjoilla. Maksat aina 
täyden maksun huolimatta siitä, kuinka monta tuntia lapsesi on vapaa-ajan kodissa. 

Voinko lopettaa vapaa-ajan kodin paikan heti ja välttyä maksamiselta? 

Viimeistään kunkin kuukauden 5. päivänä sinun on ilmoitettava, mikäli haluat lopettaa paikan 
osoitteeseen fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. Samalla voit esittää toivomuksen, milloin 
haluat paikan päättyvän. Jos otat yhteyttä 5. päivän jälkeen, sinun on maksettava vapaa-ajan kodin 
maksu vielä yhdeksi kuukaudeksi. Kun olet  irtisanonut lapsesi paikan, saat vahvistuksen postitse, että 
paikka on irtisanottu ja mistä päivämäärästä lähtien. 
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Mitä tapahtuu, kun aloitan uudelleen työt? 

Kun aloitat työt uudestaan, lapsesi saa olla vapaa-ajan kodissa kuten aikaisemmin. Heti kun tiedät, 
että aloitat työt uudestaan, ilmoita se osoitteeseen fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. 
Lapsellasi on oikeus vapaa-ajan kotiin siitä päivästä, jolloin aloitat työt huolimatta siitä, oletko saanut 
vastauksen vai et. 

Saako lapseni jatkaa samassa vapaa-ajan kodissa? 

Kyllä, lapsesi saa jatkaa samassa vapaa-ajan kodissa kuten aikaisemmin. 

Miten tehdään pääsiäislomalla? 

Jos tarvitset vapaa-ajan kotia pääsiäislomalla, lapsellasi on oikeus vapaa-ajan kotiin tavalliseen 
tapaan. Mutta jos olet lopettanut paikan ennen 5. huhtikuuta, lapsellasi ei ole oikeutta vapaa-ajan 
kotiin pääsiäislomalla. 

Auta ehkäisemään tartuntaa 
Tartunnan ehkäisemiseksi vältä kasvojen tai silmien koskettelua sekä vältä lähikontaktia sairaisiin 
ihmisiin. 

Pese kätesi usein saippualla ja lämpimällä vedellä, ennen ruokailua, ruokaa käsitellessä ja vessassa 
käynnin jälkeen. Käsien desinfektiointiaine voi olla vaihtoehto, jos sinulla ei ole mahdollisuutta pestä 
käsiäsi. 

Yskimällä tai niistämällä kyynärtaipeeseen tai paperinenäliinaan estät tartuntaa leviämästä 
ympäristöösi tai likaamasta käsiäsi. 

Jää kotiin, jos olet sairas, niin et tartuta linja-autossa matkustavia, työssäsi olevia tai ollessasi lähellä 
muita. 
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