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ASIA: VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELU COVID-19EPIDEMIATILANTEESSA
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii työsuojeluviranomaisia ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitosta ottamaan kantaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden
työsuojeluun koronavirusepidemian johdosta.
Olemme saaneet kuulla jäseniltämme, että joissakin kunnissa joko harkitaan tai
on jo ryhdytty toimiin päivähoidon yksiköiden toiminnan keskittämiseksi yhteen
suurempaan yksikköön. Näkemyksemme mukaan tämä luo valtavan määrän uusia lähikontakteja ja siten mahdollisuuksia tartuttaa koronavirus niin hoidossa
oleville lapsille kuin heitä hoitavalle henkilökunnalle. Tartuntaketjut luonnollisesti
jatkavat matkaansa päiväkotien ulkopuolelle lasten ja heidän perheenjäsentensä
sekä henkilökunnan mukana. Ryhmien yhdistäminen lisää riskiä siihen, että kriittisillä aloilla työskentelevät lasten vanhemmat sairastuvat koronavirukseen.
Tietoomme on saatettu myös, että valitettavan monet varhaiskasvatuksen yksiköt
ovat olleet todella huonosti varautuneita työntekijöidensä suojaamiseen koronavirustartunnalta. Esimerkiksi suojavälineitä ei joko ole ollut riittävästi tai ollenkaan.
Kuten kaikki tiedämme, työ varhaiskasvatuksessa on luonteeltaan sellaista, ettei
siinä ole mahdollista välttää lähikontaktia. Tästä seuraa, että kosketus- ja pisaratartunnan mahdollisuudet ovat huomattavan suuret. On äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä ja että työnantajat huolehtivat työntekijöiden suojaamisesta pisara- ja kosketustartunnoilta.
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Esimerkiksi Saksassa viranomaiset päättivät kieltää eri päivähoidon yksiköiden
yhdistämiset juuri suuremman tartuntojen leviämisriskin johdosta. Tästä kerrottiin
Helsingin Sanomissa 16.3.2020.
HS: Näin avainryhmien lapset hoidetaan Saksassa
Vaadimme työsuojeluhallinnolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selkeää
linjausta päivähoidon yksiköiden toiminnan keskittämisestä. Haluamme kuulla
näkemyksenne siitä, onko tällainen taloudellisista syistä johtuva keskittäminen
turvallista ja järkevää nykytilanteessa, jossa yhteiskunnassa on asetettu rajuja rajoitteita kansalaisten perusoikeuksiin koronaepidemian hidastamiseksi.
Suuri osa varhaiskasvatukseen tällä hetkellä osallistuvista lapsista tulee perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista työskentelevät parhaillaan yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Tilanteemme olisi katastrofaalinen, jos lukuisat
näissä elintärkeissä ammateissa toimivat sairastuisivat koronavirukseen lastensa
kautta, vaikka he omissa töissään siltä onnistuisivatkin välttymään. Yhtä lailla vahingollista yhteiskunnallemme olisi se, että useat varhaiskasvatuksessa työskentelevät sairastuisivat koronavirukseen yksiköiden yhdistämisen ja työntekijöiden
puutteellisen suojaamisen johdosta.
JHL ry vaatii, että asialle tehdään viranomaisten toimesta jotain välittömästi.
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