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Suojautuminen koronatartunnalta:



Järvilakeuden
kansalaisopiston

kursseilla:

• on mahdollisuus käsien pesuun
ja/tai desinfiointiin kaikilla
kurssipaikoilla.

• pinnat ja työskentelyvälineet
puhdistetaan ryhmien välillä. 

• noudatetaan 1-2 metrin turvavälejä.

• kursseille ei tulla sairaana.

• Koronatartuntaepäilystä ilmoitetaan
heti opiston toimistolle.



Opettajan 
muistilista:
koronalta 
suojautuminen

Järjestä opetus niin, että 
osallistujien väliin jää 1-2 metrin 
turvaväli. Tämä on huomioitu 
kurssien maksimimäärissä.

Ryhmän vaihtuessa huolehdi, 
että yhteisessä käytössä olleet 
välineet puhdistetaan. 

Kannusta opiskelijoita omien 
välineiden käyttöön, esim. 
jumppamatto, sakset, 
älypuhelin…

HUOM! Mikäli kurssipaikalla ei ole tarvittavia
siivousvälineitä, ota yhteys toimistoon.



Entä jos 
koronarajoitukset 
tiukentuvat?

Vastaathan 1.9. mennessä 
opettajien kyselyyn, jossa 

kartoitetaan kurssikohtaista 
varautumista rajoitusten 

tiukentumiseen.

Mietintämyssyyn:
kokoontuminen 

ulkotiloissa, 
osallistujamäärän 

pienentäminen tai 
kerralla paikalla olevien 

opiskelijoiden määrän 
porrastaminen, 

monimuoto-opetuksen 
mahdollisuudet… 



Jos opiskelija sairastuu koronaan kurssin aikana

• Opetukseen ei saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia 
oireita. Sairas osallistuja lähetetään kotiin ja tarvittaessa koronatestiin omaan 
terveyskeskukseen.

• Jos kurssilaisella vahvistetaan koronavirustartunta, sille altistuneet jäljitetään 
ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

• Koronavirustartunnasta ja -epäilystä tulee ilmoittaa opiston toimistolle 
mahdollisimman pian. 

• Jos kurssin opetusta ei voi siirtää etäopetukseksi, tunnit siirretään tai 
perutaan. Tämä vaikuttaa myös muihin koronalle mahdollisesti altistuneen 
opettajan kursseihin.

• Muut kurssit eivät voi käyttää samaa opetustilaa, ennen kuin siellä on 
toteutettu tehostettu siivous.



Muutoksia opiskelijoiden vakuutusturvaan 

• Opisto on uutuutena ottanut vakuutuksen kaikille alle 18-vuotiaille 
suunnatuille kursseille ja leireille, mm. taiteen perusopetus ja päiväleirit.

• HUOM! Yli 18-vuotiaita opiskelijoita ei ole edelleenkään vakuutettu opiston 
toimesta. Etenkin liikunnan ja kädentaitojen ryhmiin osallistujien kannattaa 
itse huolehtia vakuutusturvastaan.

• Ilmoita välittömästi toimistolle, mikäli et voi sairauden tai jonkin muun 
syyn vuoksi pitääkään tuntejasi. Voimme näin tarvittaessa tiedottaa 
tuntien siirtymisestä opiskelijoille tai tehdä sijaisjärjestelyjä. 

• Jotta sairausloman ajalta maksetaan palkkaa, on opettajan esitettävä 
sairausajalta terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus.

Jos itse sairastut



Otathan matalalla 
kynnyksellä 
yhteyttä!

Pia Viinikka
puh. 050 4711 555

Rehtori Leea Keto
puh. 050 326 3188
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