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Järvi-Saimaan kansalaisopisto on varautunut koronaepidemian vuoksi tulevaan
toimintavuoteen 2020–2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen
sekä
Opetushallituksen
14.8.2020
päivitettyjen
väljyysja
hygieniaohjeistuksien pohjalta. Kansalaisopisto huomioi myös toimialueellaan
sijaitsevien kuntien henkilöstölleen suunnatut asiakas- ja henkilöstöturvallisuuteen
liittyvät ohjeistukset sekä opetustilojen turvallisuussuunnitelmat. Järvi-Saimaan
kansalaisopiston varautumissuunnitelma on tarkoitettu ohjenuoraksi kansalaisopiston
henkilöstölle sekä kansalaisopiston toimintaan ja kursseille osallistuville opiskelijoille,
jotta kurssille osallistuminen olisi mahdollisimman turvallista. Varautumissuunnitelmaa
päivitetään jatkuvasti sen hetkisten ohjeistusten pohjalta. Päivitetystä versiosta
tiedotetaan kansalaisopiston henkilöstölle sähköpostitse sekä opiskelijoille
kansalaisopiston ilmoitustaulujen, facebookin ja www-sivujen kautta.

1.1 Ilmoittautuminen kursseille
Järvi-Saimaan kansalaisopistolle on tärkeää, että jokaisella on turvallista aloittaa uusi
harrastus tai jatkaa omassa tutussa harrasteryhmässä. Ilmoittautumiset alkavat
maanantaina 17.8.2020 klo 12.00. Kursseille voi ilmoittautua vain sähköisesti
kansalaisopiston nettisivujen kautta tai puhelimella. Sähkö- ja puhepostilla
ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoittautumisen yhteydessä saat suoraan tiedon,
että sinulla on opiskelupaikka kurssille.
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1 Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelman
2020 – 2021 keskeinen sisältö yleisohjeiden pohjalta

Juva:
Toimisto: 044 417 5224
Rantasalmi:
Toimisto: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava:
Toimisto: 044 417 5220
Ilmoittautuminen sähköisesti internetissä
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
Etäopastusta sähköiseen ilmoittautumiseen
Kansalaisopisto järjestää digitaalisia valmiuksia vahvistavalla hankkeella etäopastusta
sähköiseen ilmoittautumiseen. Etäopastukseen voi ilmoittautua puhelimitse 7.8.2020
mennessä
kansalaisopiston
toimistoon
Johanna
Satoniemelle,
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Ilmoittautuminen puhelimitse
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kansalaisopisto@juva.fi. Osallistuja saa sähköpostiin linkin kurssille osallistumista
varten. Kurssin opettajana toimii tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck.
Kurssi toteutetaan kansalaisopiston digitaalisia valmiuksia vahvistavalla hankkeella.
Kurssilla neuvotaan, miten kansalaisopiston kursseille ilmoittaudutaan www-sivujen
kautta, vaikka kotisohvalta käsin.
1) ma 10.8. klo 10.00–10.45
2) ti 11.8. klo 16.00–16.45
3) pe 14.8. klo 12.00–12.45
Kurssilla annetaan opastusta ilmoittautumiseen, mutta varsinainen kansalaisopiston
kauden 2020–2021 kursseille ilmoittautuminen alkaa vasta 17.8.2020. Opastus on
maksutonta.
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1.2 Opetustilojen turvallisuus ja hygienia
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Koronaepidemian aikana pysytään vain kurssin omassa ryhmässä ja opetustilassa
sekä vältetään turhaa liikkumista opetustilojen ulkopuolella. Samoin kahvittelu- ja
ruokailutilanteet järjestetään omassa ryhmässä.
maskien käyttöä suositellaan opetustilanteissa, Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää
tartuntoja ja siihen, samoin kuin siivouskäytöntöihin, kiinnitetään kansalaisopiston
kursseilla erityistä huomiota. Kansalaisopiston opetustiloissa on käytössä käsien
pesumahdollisuus ja käsidesipulloja. Kädet tulee pestä kurssille tultaessa ja kurssilta
lähdettäessä, ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun
kädet ovat näkyvästi likaiset. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen
laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa
ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
Opetustiloista löytyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistukset
käsienpesusta ja käsidesien käytöstä.
THL suosittelee kasvomaskien käyttöä yli 15-vuotiaille joukkoliikennevälineissä,
yleisötilaisuuksissa sekä tilanteissa, joissa lähietäisyyttä toisiin henkilöihin ei voida
pitää. THL:n maskisuosituksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin julkiset eli
esimerkiksi kansalaisopiston opetustilat, joissa etäisyyden pitäminen on
mahdollista. Samoin myös vakiintuneet yhteisöt, kuten vapaa-ajan
harrastusryhmät.
Kurssien aikana turvavälejä ylläpidetään tilajärjestelyillä siten, että opetustilanteissa
henkilöiden väliin jää 1–2 metriä. Kansalaisopisto on huomioinut turvallisen
opiskeluympäristön myös tarkistamalla kurssien maksimimäärät, jotta turvavälit
voidaan toteuttaa kursseilla tilaratkaisujen puitteissa.
Kursseilla suositellaan omien työ- ja opiskeluvälineiden käyttöä mahdollisuuksien
mukaan. Liikuntakursseilla tulisi käyttää omia jumppamattoja ja -välineitä. Tieto- ja

viestintätekniikan kursseille otetaan omat älylaitteet mukaan. Opetustiloissa on
puhdistusvälineitä, joilla jokainen kurssilainen voi halutessaan puhdistaa
opiskeluvälineet, esim. yhteiset soittimet, kuntosalin välineet ja laitteet sekä
kädentaitoihin liittyvät yhteiset laitteet, kuten ompelukoneet. Tuntiopettaja voi
halutessaan myös pyyhkiä kertakäyttöisellä siivousliinalla ja desinfioivalla
puhdistusaineella yhteiskäytössä olevia kosketuspintoja. Kun kurssi päättyy, tulisi
opiskelijoiden siirtyä opetustilasta suoraan kotimatkalle.
1.3 Jos opiskelija sairastuu koronaan kurssin aikana

Toimintaohjeet
1) Opiskelijan tulee ilmoittaa vahvistetusta koronatartunnasta mahdollisimman pian
kansalaisopiston toimistoon. Toimistosta ilmoitetaan opiskelijoille muutoksista
kurssin aikatauluihin.
2) Terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti opiskelijaryhmä opettajineen
laitetaan karanteeniin THL:n ohjeistuksen mukaisesti vähintään 14 vuorokauden
ajaksi, kun koronatartunta on vahvistunut. Jos opettaja on ilmoittanut etukäteen,
että kurssi voidaan siirtää lähiopetuksesta etäopetukseen, siirto tehdään
mahdollisimman pian karanteenin alkaessa.
3) Jos opetusta ei voida siirtää etäopetukseen, tunnit pidetään myöhemmin tai ne
perutaan.
4) Opettajan sairastuminen vaikuttaa myös muihin ko. opettajan kursseihin, jotka
nekin siirretään etäopetukseen, pidetään lähiopetuksena sijaisen avulla tai
siirretään myöhemmin pidettäviksi.
5) Opetustilat siivotaan tehostetusti. Muut kurssit eivät voi käyttää samaa opetustilaa
ennen kuin tehostettu siivous on suoritettu.
1.4 Kansalaisopiston varautuminen etäopetukseen
Vaikka lähiopetus säilyykin meillä tärkeässä roolissa, kansalaisopisto varautuu myös
siirtymään lähiopetuksesta etäopetukseen tietyissä kursseissa mahdollisuuksien
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Jos kurssiryhmän yhdellä jäsenellä vahvistetaan koronavirustartunta, sille
mahdollisesti altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kansalaisopiston toimipisteen kuntien ja
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Koronavirustartunnan
saaneen on oltava poissa lähikurssilta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden
alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi
vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai muuhun toimintaan
kansalaisopiston opetustiloissa.
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Opetukseen ja muuhun kansalaisopiston opetustiloissa järjestettävään toimintaan ei
saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Ryhmän
opettajalla on mahdollisuus lähettää opiskelija kotiin, jos hänellä ilmenee edellä
mainittuja
oireita.
Opiskelijaa
kehotetaan
ottamaan
yhteyttä
omaan
terveyskeskukseen. Ryhmä voi jatkaa kurssia opettajan harkinnan mukaisesti.
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mukaan. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssiohjelmaan 2020–2021 on merkitty
kurssikuvauksen yhteyteen, että kurssi voidaan toteuttaa myös etänä Tämä kurssi
voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä -merkinnällä.
Kansalaisopisto kouluttaa henkilöstöään etäopetuksen mahdollisuuksista lukuvuoden
aikana. Näistä koulutuksista kansalaisopisto tiedottaa sähköpostitse erillisillä
tiedotteilla. Lisäksi se järjestää opiskelijoilleen kursseja etäkursseille osallistumisesta.
Etäosallistumisen työvälineet, lähikurssi opiskelijoille
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Sulkava: pe 21.8.2020 klo 13.00–15.15 (3 t)
Juva: ti 18.8.2020 13.00–15.15 (3 t)
Rantasalmi: ke 19.8.2020 13.00–15.15 (3 t)
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Ilmoittautuminen 14.8.2020 mennessä. Kurssin tarkemmat opetustilat ilmoitetaan
myöhemmin. Kurssilla saat tietoa, miten osallistut etäluennolle, webinaariin,
kokoukseen, luot oman verkkotapaamisen sekä miten jaat kuvaa, ääntä ja tiedostoja.
Kurssilla opetellaan myös chattailemaan. Kaikki nämä ajankohtaiset toimet onnistuvat
ilmaisilla ohjelmistoilla ja nettiselaimella. Kurssille tulisi tuoda oma älylaite mukana.
Kurssi toteutetaan digitaalisia valmiuksia vahvistavalla hankkeella. Kurssin päätyttyä
kurssin opettaja opastaa ilmaisten ohjelmien asennuksessa omalle älylaitteelle.
Kurssin opettajana toimii tieto- ja viestintätekniikan opettaja Markku Lybeck. Kurssi on
osallistujille maksuton.

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo opiskelijoille lähi- ja etäopetuksessa
Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva kunnan vapaaehtoinen
tapaturmavakuutus. Se on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa
kansalaisopiston
toimialueella.
Vakuutus
koskee
myös
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston opiskelijoita sekä lähi- että etäopetuksessa.
Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja
opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun
oppilas/opiskelija osallistuu kansalaisopiston opetukseen ja/tai suorittaa kurssin
opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin/kurssiin kuuluvia tehtäviä.
Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään
lukujärjestykseen/kurssiohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli
tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa,
kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta. Jos
etäopetuksen ajankohdissa tulee muutoksia, kurssin opettaja sopii siitä opiskelijan
kanssa kirjallisesti esim. sähköpostilla tai muilla pikaviestimillä (esim. whatsup).
Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi
kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä, eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan
toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä
tapaturmailmoitus mahdollisimman pian ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut

kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. HUOM! Tapaturman
sattuessa hoitoon on hakeuduttava vuorokauden sisällä.
Sitä vastoin kansalaisopiston toimialueen ulkopuolisilla opintomatkoilla osallistujilla on
oltava oma matkatavaravakuutus. Opiskelijoiden valmistamia teoksia ei ole vakuutettu.
Myöskään opiskelijan lainaamia soittimia ei ole vakuutettu, joten lainattu soitin on
lainaajan vastuulla. Kansalaisopisto ei korvaa lasinsulatuksessa, posliinin ja
keramiikan poltossa vaurioituneita töitä.

Etätyövakuutus täydentää etätyössä olevan lakisääteistä tapaturmavakuutusturvaa.
Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvän
toiminnan. Etätyövakuutus on voimassa etätyön yhteydessä lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävissä tilanteissa työntekijän
tehdessä työtään sopimuksen perusteella asunnossaan tai muussa etätyöpaikassa.
Vakuutus on voimassa myös etätyön yhteydessä pidettävien tavanomaisten lyhyiden
taukojen ja ruokailujen aikana sekä etätyöhön välittömästi liittyvien matkojen aikana,
kuten ruokailu- ja lasten päivähoitoon vienti- ja hakumatkoilla. Vakuutuksesta ei
korvata tapaturmia, jotka sattuvat kotitöitä tehtäessä tai muun vapaa-ajan
yhteydessä. Vakuutus ei kata matkoja vapaa-ajan asunnolle tai takaisin.

2 Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen linjaukset toiminnan viitekehyksenä

lukuvuodelle 2020–2021

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo kansalaisopiston henkilöstön etätyössä

2. 1 Lakiperusteet ja toimivaltaisuudet
Tartuntatautilain (1227/2016) 8 § mukaisesti aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja
valvoo tartuntojen torjuntaa alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ohjaa ja tukee
kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköitä tartuntatautien
torjunnassa, kehittää alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä
selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa. Aluehallintovirasto ja sen toimialueen
sairaanhoitopiirien kuntayhtymät tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa.
Aluehallintovirasto tekee tässä laissa säädetyt hallinnolliset päätökset käyttäen
hyväksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemusta.
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Yleisiä ohjeita tartunnantorjunnan näkökulmasta vapaan sivistystyön ja aikuisten
perusopetuksen järjestäjille lähiopetusta rajoittavia määräyksiä purettaessa.
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Tartuntatautilain (1227/2016) 9 § mukaisesti kunnan velvollisuutena on järjestää
alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana
kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa
ja tässä laissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tässä laissa
tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai
torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai
sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon
liittyvien infektioiden torjunta.
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2.2 Ohjeen tarkoitus
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Valtioneuvoston 6.8.2020 päivitettyjen ohjeiden mukaan myös vapaan sivistystyön
tilojen käyttöä tarkastellaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Koulutuksen
järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Tämän
ohjeen tarkoitus on tukea vapaan sivistystyön järjestäjiä toteuttamaan opetus ja muu
oppilaitosten tiloissa järjestettävä toiminta turvallisesti koronaepidemian aikana.
Ohjetta noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä oppilaitoksissa.

2.3 Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään
toimintaan ei saa osallistua oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muassa yskä,
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Opiskelijan
tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa
järjestettävään toimintaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, jos
hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa
työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin
oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi
oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan.
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja
oireilu selvästi vähenemässä, voi opiskelija osallistua lähiopetukseen ja muuhun
toimintaan oppilaitoksen tiloissa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen
testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet
myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen
koronavirustestiin ja välttää kontaktia muihin.
Jos oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa asuva opiskelija sairastuu, tulee
oppilaitoksen ottaa yhteyttä oppilaitoksen sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavaan
yksikköön tilanteen ja vaadittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.

(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).

2.4 Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä
lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille.
Vakavan
koronavirustaudin
riskiryhmät:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat

2.5 Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotauditjarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Oppilaitoksissa tulisi välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden
kanssa. Koulutuksen järjestäjä ja oppilaitoksen sijaintikunnan tartuntataudeista
vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.
toimintaan

ei

• Valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia koskevia
suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain
mukaisia päätöksiä noudatetaan oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa.
• Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle (esimerkiksi suuret
luentotilaisuudet), hyödynnetään etäyhteyksiä.
• Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan
oppilaitoksen omalla päätöksellä rajoittaa.
• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata
tilajärjestelyillä: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 m.
• Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää porrastetusti, ruokailun aikana
tulee olla mahdollisuus välttää lähikontaktia ja säilyttää 1–2 m turvaväli muihin
ruokailijoihin. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen
aikana.
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• Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen
lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.
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Oppilaitoksissa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään
riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.
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Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
2.6 Hyvä käsi- ja yski mishygienia es tää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotauditjarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin
ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi oppilaitoksessa työskenteleville
ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi.
Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina
ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat
näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

lukuvuodelle 2020–2021

• Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee
olla helposti saatavilla.
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina,
joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisyjatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelma

2.7 Siivous
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Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa.
On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily
pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi
siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen
siivousohjeita.
• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
• Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja työkoneiden käyttöä vältetään tai
ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

2.8 Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta
todetaan jollakulla opiskelijalla tai oppilaitoksessa työskentelevällä, selvitetään onko
tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla
karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi.
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Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois oppilaitoksesta yleensä vähintään
14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän
on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai
muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa.
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