Ohjeet opettajille
Koronavirusepidemian torjunta
Sonkajärven kansalaisopisto 28.1.2021
Tartuntatautilain (1227/2016) 9 § mukaisesti kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan
tartuntatautien vastustamistyö, johon kuuluu mm. tartuntatautien ehkäisy ja sen torjumiseksi
tarvittavat toimenpiteet. Kansalaisopiston opintoryhmässä opettaja vastaa siitä, että annettuja
ohjeistuksia noudatetaan. Mikäli tarvitset apua ohjeiden soveltamisesta omassa opintoryhmässäsi,
ota yhteys rehtoriin. Opetustilat (väljyys ja ryhmäkoot) on järjestetty siten, että ohjeiden
noudattaminen on mahdollista.

Huomioi nämä asiat oman ryhmäsi toiminnassa!
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa.
On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirus voi tarttua myös
ilmavälitteisesti eli pienten aerosolien muodossa, kun sairastunut henkilö esimerkiksi laulaa, huutaa
tai puhuu kovaäänisesti.
Kaikissa ryhmissä on kasvomaskisuositus (noudettavissa opiston toimistosta, opiskelijat
hankkivat maskinsa itse).
1. Älä tule töihin, jos sinulla on flunssan oireita, olet sairas, olet altistunut
koronalle tai olet matkustanut ulkomailla. Sairastuessasi ilmoita
poissaolostasi rehtorille tai opintosihteerille. Rehtori voi myöntää
sairauslomaa akuutissa tilanteessa 2–3 vrk, pidemmästä poissaolosta
tarvitaan lääkärintodistus.
2. Ohjaa opiskelijoita ja toimintaa siten, että
- toimintaan ei osallistuta oireisena tai sairaana
- osallistujien välillä on riittävät turvavälit.
Uuden viranomaisohjeen mukaan turvavälin tulee olla yli 2 metriä.
Huom. Osallistujamäärät ryhmiin on rajattu. Älä ota ryhmääsi osallistujia, jotka eivät ole ilmoittautuneet kurssille;
jonossa saattaa olla varasijoilla olevia. Tarvittaessa järjestetään väljempi opetustila.

-

jokainen desinfioi kätensä opetustilaan tullessaan ja sieltä lähtiessään. Huolehdi, että
opetustilassa on osallistujien käytettävissä käsidesiä (noudettavissa opiston toimistosta).
toisen henkilön lähellä vältetään yskimistä ja aivastamista. Aivastetaan turvallisesti hihaan tai
nenäliinaan, joka heitätetään roskakoriin heti käytön jälkeen.

3. Yhteiskahvien nauttiminen on toistaiseksi kielletty tartuntariskin vuoksi. Halutessaan opettaja ja
opiskelija voivat ottaa omat eväät mukaansa ja nauttia ne turvavälit muihin säilyttäen.
4. Pidä päiväkirja ja osallistujalista ajan tasalla! Tieto kullakin opetuskerralla läsnäolleista on tärkeä
mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.
5. Liikuntaryhmissä suosittelemme välttämään pukuhuoneiden käyttöä. Opiskelijoita on ohjeistettu
pukemaan liikuntavaatteet kotona ja tulemaan suoraan kokoontumistilaan. Koulun tiloissa
pukuhuoneen käyttö on kielletty.
Mene testiin matalalla kynnyksellä! Lisätiedot ja ajanvaraus:

ylasavonsote.fi tai puhelimitse 017 2724 222 (arkisin klo 8-15)
Asia on yhteinen – ota yhteyttä, kun tarvitset apua
Rehtori Eeva Keränen, p. 040 708 5703, eeva.keranen@sonkajarvi.fi tai opintosihteeri LeenaKaisa Karilahti, p. 040 148 4323, leena-kaisa.karilahti@sonkajarvi.fi

