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Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunernas
barnomsorg
Finlands regering har i samverkan med republikens president konstaterat att
undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet.
Undantagsförhållanden gäller under tiden 18.3 – 13.4.2020. Undantagstillståndet omfattar
även Åland.
I och med undantagstillståndet har vissa paragrafer i beredskapslagen och ett antal
förordningar satts i kraft som ger myndigheterna befogenheter som man inte har i den
sedvanliga lagstiftningen. Landskapsregeringen följer med utvecklingen och uppdaterar den
här informationen kontinuerligt.
Det primära syftet med att införa de här åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga
samhällets funktion. Åtgärderna görs för att både stävja smittspridningen och minska den
takt i vilken spridningen sker. Att säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga
coronavirusinfektioner.
1. Särskild vikt bör fästas vid handhygien. Detta gäller både personalen och användarna
av lokalerna. Handtvättställen ska vara försedda med lämplig utrustning (tvål,
engångshanddukar av papper). Även handdesinfektionsmedel kan användas.
Personalen kan också påminnas om god hygienpraxis för att förhindra coronaviruset
från att spridas. Folkhälsomyndighetens anvisningar om att tvätta händerna och hosta
rätt finns här.

2. Det är också skäl att beakta en god toaletthygien. Toalettlocket ska vara nedfällt när
man spolar. Detta minskar risken för droppsmitta i det fall att viruset utsöndras i
avföring
3. Städningen av lokaler bör effektiviseras. Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning
finns här.
4. Det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen, se
anvisningar från Institutet från hälsa och välfärd, http://www.thl.fi

Åtgärder som undantagstillståndet innebär för kommunernas barnomsorg




Daghemmen fortsätter att hålla öppet och förundervisningen ska fortsättningsvis
ordnas. Kommunen kan avstå från ansvaret att ordna barnomsorg om barnets
föräldrar eller vårdnadshavare kan ordna vården av barnen på annat sätt.
Fritidshemsverksamhet erbjuds för de elever som beviljats närstudier och redan är
inskrivna i verksamheten.





Ambulerande personal fortsätter fungera som vanligt enligt behoven inom
barnomsorgen
De föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna barnomsorgen hemma
rekommenderas göra det
Kommunerna bör ta ställning till hur barnomsorgsavgiften fastställs under
undantagsförhållanden, om barnet inte nyttjar sin plats inom barnomsorgen
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