Tohmajärven kunnan opetustoimen koronaohjeistukset 10.1.2022
alkaen
Hyvää alkanutta vuotta 2022! Uudesta vuodesta huolimatta vanha tuttu koronavirus on edelleen
kiusanamme. Tämän kertainen aalto koettelee tosissaan yhteiskunnan toimintakykyä. Julkisesta
keskustelusta ja uutisoinnista huolimatta aloitamme Tohmajärvellä kevätlukukauden 10.1.
lähiopetuksessa niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Päätökset etäopetuksesta tehdään
paikallisesti. Mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä tieto tulee opetuksen järjestäjältä, eli
Tohmajärven kunnalta.
Opetuksen terveysturvallisessa järjestämisessä huomioimme kansalliset (mm., THL:n ja
opetushallituksen) ja alueelliset (Siun soten) ohjeet. Ohjeet on luotu yhdessä tartuntataudeista
vastaavan lääkärin kanssa. Tiedotamme huoltajia sitä mukaa, kun ohjeistuksiin tulee muutoksia. Alla
listaus tärkeimmistä muistettavista asioista koulujen alkaessa. Koulut ohjeistavat tarvittavilta osin
vielä tarkemmin.
Aurinkoista kevättä!
Terveisin
Petri Pasanen, sivistysjohtaja
Muistilista koteihin ja kouluille











Vahva maskisuositus kuudesluokkalaisista alkaen perusopetuksessa, lukiossa ja koulukuljetuksissa.
Yhdysluokassa 5 - 6 maskisuositus koskee myös viidesluokkalaisia.
Koulu jakaa maskit oppilaille ja henkilökunnalle.
Huoltajan tulee ottaa yhteyttä koulun rehtoriin/koulunjohtajaan, jos oppilas/opiskelija ei jostain
syystä voi käyttää maskia.
käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan jo opituin tavoin.
Opetusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman paljon erillään toisistaan. Valinnaisaineissa ja
kerhotoiminnassa ryhmät voivat sekoittua, jos toimintaa ei muuten pystytä järjestämään.
Kouluun ei saa tulla oireisena.
Kesken koulupäivän sairastunut tai oireinen peruskoululainen siirretään erilliseen tilaan
odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Lukiolainen ilmoittaa henkilökunnalle
sairastumisestaan ja poistuu koulusta.
Isoja koulun yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetä.
Vierailijoita kouluissa tulee välttää. Huoltajat voivat käydä koululla esim. oppilashuoltopalaverissa,
erikseen sovittuna ajankohtana. Kaikilla välttämättömillä vierailijoilla on vahva maskisuositus.

Jos oppilaalla/opiskelijalla epäillään koronatartuntaa:
-

Siun soten sivuilla on ohjeistus koronatestiin hakeutumisesta Koronavirustestit - siunsote.fi

Jos oppilaalla/opiskelijalla todetaan varmistettu koronatartunta:

-

oppilas/opiskelija jää kotiin
huoltaja on yhteydessä rehtoriin / koulunjohtajaan, jolta saa lisäohjeita opetuksen järjestämiseen
yms. liittyen.

Jos oppilaan kotona toisella perheenjäsenellä todetaan varmistettu koronatartunta:
-

perheen kaikki oppilaat ja opiskelijat jäävät kotiin odottamaan tartunnanjäljityksen yhteydenottoa
ja lisäohjeita.
huoltaja on yhteydessä rehtoriin / koulunjohtajaan, jolta saa lisäohjeita opetuksen järjestämiseen
yms. liittyen.
Tartuntatautiviranomaisten mukaan riski tartunnalle on huomattava. Näin voidaan ehkäistä
jatkotartuntoja.

Siun soten ohjeet tartunnan saaneelle ja altistuneelle:
https://www.siunsote.fi/ohjeita-tartunnan-saaneelle-ja-altistuneelle

