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Aloitamme lähiopetuksen keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.45 alkaen. Opetuksen järjestämisessä huomioimme Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohjeet opetuksen järjestäjille koronavi-
rusepidemian aikana.  

Koulun ovet avataan klo 8.45, eli koululle ei saa tulla aikaisemmin odottelemaan. Oppilaat tuodaan ja haetaan 
pihalta, koulun sisätiloihin saa tulla oppilaiden lisäksi vain koulun henkilökunta. Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään 
etäyhteyksiä. Koulun alkaessa sisätiloihin siirrytään luokka kerrallaan turvavälit huomioiden. Aamupäiväkerhoon ja es-
kariin tuotaessa lapsi saatetaan eskarin ovelle saakka. Ruokailut järjestetään luokittain porrastetusti. 

Liikuntasalin kattoremontti on käynnistä, mistä johtuen koulun pääovi ei ole vielä käytössä. Kaikki oppilaat kulkevat vielä 
muutaman viikon ajan L1-luokan viereisestä ovesta, joka on lähimpänä parkkipaikkaa. Välituntivalvojat huolehtivat tur-
vaväleistä sisälle siirryttäessä. Välitunneilla osa oppilaista on asuntolan viereisellä pikkupihalla. 

Jotta lähiopetuksen toteuttaminen olisi mahdollista ja pysyisimme terveenä, tärkeää on muistaa, että kaikki pesevät 
kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, 
sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin 
käsipyyhkeisiin. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin 
heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

Muistattehan, että kouluun saa tulla vain terveenä. Jos oppilas sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi 
erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. 

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin (Posion terveyskeskuksen päivystys 24/7 puh. 
016 254 100). Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät 
olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myö-
hemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat 
selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos 
oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi kouluun palata. 

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, 
mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiope-
tukseen tai muuhun toimintaan koulun tiloissa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan ohjeensa. Ohjeessa 
suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva oppilas ei osallistu perusopetukseen ja opetuksen järjestäjän 
kanssa sovitaan erityisistä opetusjärjestelyistä. Ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-
ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia. 

Ulkona olemista suositellaan, joten siirtymiset välitunneille ja ruokailusta ulos tulee tapahtua ripeästi. Välitunneilla ei 
jäädä sisälle. Oppilaiden on syytä varustautua sellaisin ulkovarustein, että opiskelu myös ulkona luonnistuu. 

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille! 

Koulun väki 
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