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Meddelande till vårdnadshavare 30.3.2020 
 
Småbarnspedagogikens verksamhet fortsätter, men familjerna 
rekommenderas trots det att vårda barnen hemma  
 
Småbarnspedagogikens daghem och familjedagvård håller öppet trots coronaviruset. 
Även förskoleundervisning arrangeras åt barn som inte kan stanna hemma. För 
ögonblicket rekommenderas det dock starkt att de familjer som kan sköter sina barn 
hemma.  
 
Olika familjer har olika situationer och behovet av småbarnspedagogiken kan växla 
efter familjens livssituation. Du kan diskutera familjens situation konfidentiellt med 
småbarnspedagogikens personal. 
 
Till daghemmet kommer man frisk 
  
Till daghemmet får enbart ett helt friskt barn komma. Om barnet varit sjukt, ska hen 
vara hemma en hel dag utan symptom innan hen kan återvända till daghemmet. 
 
I samband med att man hämtar barnet till daghemmet/familjedagvården ska man 
tvätta händerna tillsammans med barnet. Händerna ska tvättas med tvål i ungefär 30 
sekunder. Personalen ser till att barnen tvättar sina händer under dagen. Även på 
eftermiddagen när man kommer hem ska händerna tvättas omsorgsfullt. 
 
Inom småbarnspedagogiken sker verksamheten i små grupper och all verksamhet 
och utomhusaktiviteter sprids ut. 
 
Karantän i 14 dagar för personer som återvänder från utlandet 
 
Alla finländare och personer som stadigvarande bor i Finland som återvänder från 
utlandet ska undvika att röra sig utanför hemmet. De ska i mån av möjlighet hålla sig 
avskilda från andra människor i karantänsliknande förhållanden i 14 dagar. När man 
återvänder från utlandet ska man komma överens med daghemmet om barnets 
frånvaro i 14 dagar. 
 
Coronavirusrådgivning 
 
Helsingfors erbjuder stadsborna en telefonrådgivningstjänst för coronaviruset 
vardagar kl. 7–20, på numret 09 310 10024.  
 
Kvällar efter kl. 20 och på veckosluten kan helsingforsborna få rådgivning om frågor 
kring coronavirussmittan av Jourhjälpen, tfn. 116 117. 
 
Man kan också hitta aktuell information på stadens webbplats hel.fi/koronavirus 
 
Småbarnspedagogikens anvisningar och information om att återvända från utlandet 
finns som inspelade meddelanden på YouTube (youtube.com) på engelska, ryska, 
arabiska och somaliska med söktermen ”Helsingin kaupunki coronavirus” 


