Koronavirustilannekatsaus –
päiväkotien ja koulujen tilanne 30.9.
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Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
koronavirusaltistukset
Taulukossa ovat Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
koronavirukselle altistuneiden henkilöiden sekä havaittujen tartuntojen määrä edellisen viikon ajalta
päiväkoti ja koulu-/oppilaitoskohtaisesti.
Helsinki julkaisee 23.9.2020 lähtien niiden Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja
oppilaitosten nimet, joissa on havaittu tartuntoja ja tapahtunut altistumisia. Pienten koulujen ja
päiväkotien nimiä emme julkaise asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi. Tiedot päivitetään joka
keskiviikko.
Altistuneet on määrätty karanteeniin. Kaikki huoltajat, opiskelijat sekä henkilöstö ovat saaneet
tiedon altistuksista niissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa altistuksia on
tapahtunut.
Kaupungin suomen ja ruotsinkielisissä peruskouluissa on oppilaita yhteensä 44 260 ja yksityisissä ja valtion perusasteen
kouluissa oppilaita on noin 10 400. Yhteensä oppilaita on 54 660.
Suomen - ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa lapsia on yhteensä 28 805.
16.11.2020

2

Altistukset ja tartunnat ajalla 21.9.-27.9.
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten määrä

Altistuneet yhteensä (lapset,
koululaiset, opiskelijat ja henkilöstö)

Tartunnat yhteensä (lapset,
koululaiset, opiskelijat ja henkilöstö)

Altistuksia 0 päiväkodissa

0

0

Altistuksia seuraavissa 6 peruskoulussa
• Englantilainen koulu
• Malminkartanon ala-asteen koulu
• Mellunmäen ala-asteen koulu
• Pakilan ala-asteen koulu
• Meilahden yläasteen koulu
• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Yhteensä 247
53
29
22
106
16
21

Yhteensä 6
1
1
1
1
1
1

Altistuksia seuraavissa 5 lukiossa, oppilaitoksessa ja/tai
korkeakoulussa
• Ammattikorkeakoulu Arcada
• Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus
• Sibelius-Akatemia
• Stadin ammatti- ja aikuisopisto
- Hattulantien toimipaikka
- Teollisuuskadun toimipaikka
- Vilppulantien toimipaikka
• Suomalais-venäläinen koulu

Yhteensä 158

Yhteensä 12

12
14
24

1
1
4

32
27
30
19

1
2
2
1
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Exponering för coronaviruset i daghem, skolor och
läroverk
I tabellen anges antalet personer som exponerats för coronaviruset och antalet upptäckta smittor
under föregående vecka per daghem, skola och elev i daghem, skolor och läroverk i
Helsingforsregionen.
Helsingfors publicerar från den 23 september 2020 namnen på de daghem, skolor och läroverk där
smittor har påträffats och exponering har skett. Vi publicerar inte namn på små skolor och daghem
för att skydda parternas integritet. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.
De exponerade har förordnats i karantän. Vårdnadshavare, studerande och personal i de daghem,
skolor och läroverk där exponeringar har skett har fått ett meddelande om exponeringen.
I stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor finns sammanlagt 44 260 elever, medan i privata och statliga skolor på
grundskolenivå finns cirka 10 400 elever. Sammanlagt finns 54 660 elever.
Antalet barn inom svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik uppgår till sammanlagt 28 805.
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Exponering och smittofall 21.9-27.9
Antal daghem, skolor och läroverk

Antal exponeringar sammanlagt
(barn, elever, studerande och
personal)

Antal smittofall sammanlagt (barn,
elever, studerande och personal)

Exponering i 0 daghem

0

0

Exponering i följande 6 grundskolor
• Englantilainen koulu
• Malminkartanon ala-asteen koulu
• Mellunmäen ala-asteen koulu
• Pakilan ala-asteen koulu
• Meilahden yläasteen koulu
• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Sammanlagt 247
53
29
22
106
16
21

Sammanlagt 6
1
1
1
1
1
1

Exponering i följande 5 gymnasier, läroverk och/eller
högskolor
• Ammattikorkeakoulu Arcada
• Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kvarnbäckens
campus
• Sibelius-Akatemia
• Stadin ammatti- ja aikuisopisto
- Hattulavägens enhet
- Industrigatans enhet
- Filpusvägens enhet
• Suomalais-venäläinen koulu

Sammanlagt 158

Sammanlagt 12

12

1

14
24

1
4

32
27
30
19

1
2
2
1
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Exposure to Corona in nursery schools, schools
and educational institutes
In the chart are the numbers of people exposed to coronavirus or the number of observed infections
per nursery school, school or pupil, in nursery schools, schools and educational institutes in Helsinki
region during the previous week.
Helsinki publishes from 23 September 2020 onwards names of nursery schools, schools and
educational institutes with confirmed infections and those with exposure to coronavirus. We don’t
publish names of small nursery schools and schools to protect the privacy of the parties. The
information is updated every Wednesday.
The exposed people are quarantined. Guardians, students and personnel have been informed in
the nursery schools, schools and educational institutes where exposure has happened.
There are 44,260 pupils in municipal Finnish and Swedish comprehensive schools in Helsinki. The state-owned and private
basic education schools have approximately 10,400 pupils. In total, there are 54,660 pupils in basic education.
There are 28,805 children in Finnish and Swedish early childhood education.
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Exposure and infections between the 21st and 27th of
September
Amount of nursery schools, schools and
educational institutes

Exposed in total (children, pupils,
students and personnel)

Infections in total (children, pupils,
students and personnel)

Exposure in 0 nursery schools

0

0

Exposure in 6 comprehensive schools
• Englantilainen koulu
• Malminkartanon ala-asteen koulu
• Mellunmäen ala-asteen koulu
• Pakilan ala-asteen koulu
• Meilahden yläasteen koulu
• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

In total 247
53
29
22
106
16
21

In total 6
1
1
1
1
1
1

Exposure in 5 upper secondary schools, educational
institutes and/or universities
• Ammattikorkeakoulu Arcada
• Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuro
Campus
• Sibelius-Akatemia
• Stadin ammatti- ja aikuisopisto
- Hattulantie unit
- Teollisuuskatu unit
- Vilppulantie unit
• Suomalais-venäläinen koulu

In total 158

In total 12

12

1

14
24

1
4

32
27
30
19

1
2
2
1
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