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Miten kurssit jatkuvat?

Petäjä-opiston kursseja jatketaan normaalisti,
mutta tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti.
Muutoksista tiedotetaan näissä uutiskirjeissä.
Vanhainkodit ja hoitolaitokset eivät ota vastaan
vieraita. Meillä Attendon ja Setlementin tiloissa
järjestettävät kurssit eivät siis kokoonnu.
Kankaanpääsali yleisötilaisuudet on peruutettu ja
tämä koskee myös kevään teatteriesityksiä.

Mitä sanon opiskelijoille?
Kurssilaisille on hyvä kertoa, ettei ryhmiin pidä
osallistua flunssaoireisena. Heidät passitetaan
ystävällisesti kotiin sairastamaan ja toivotetaan
takaisin, kun ovat taas terveitä.

Hidastetaan taudin leviämistä
Tehostetaan käsihygieniaa: vesi ja saippua
riittävät, myös käsidesiä voi käyttää
• Yskitään hihaan tai kainaloon, ei kämmeneen
• Vältetään koskettelemasta kasvoja, etenkin
suun, nenän ja silmien aluetta
• Vältetään kättelyä, halauksia ja lähikontaktia
Ilta-Sanomien haastattelema THL:n pääjohtaja
Markku Tervahauta neuvoo lisäksi pitämään
flunssaoireita poteviin metrin turvavälin.

•

Hengityssuojan käyttöä ei suositella. Niitä tulee
korjailtua ja samalla kosketeltua kasvoja tavallistakin useammin. Suojan käyttöä suositellaan, mikäli itse potee oireita, asuu oireita potevan
kanssa tai käsittelee työn puolesta tartuntaepäiltyjä tai tartunnan saaneita.

Mitä jos sairastun?
Uuden koronaviruksen aiheuttamat oireet muistuttavat normaalia kausi-influenssaa (päänsärky,
kurkkukipu, yskä, hengenahdistus, kuume ja lihaskivut). Jos näitä oireita ilmenee, älä mene
opettamaan äläkä tule toimistoon, vaan soita ensin esimiehelle
•

•
•

OKM suosittelee oireita potevan jäämään kotiin sairaslomalle matalalla kynnyksellä. Oma
ilmoitus sairaspoissaolosta riittää, lääkäriin ei
tarvitse mennä todistusta hakemaan
Älä mene suoraan terveyskeskukseen. Soita
sinne ensin ja noudata saamiasi ohjeita
Tartunta varmistetaan testillä, jonka tarpeen
määrittää terveydenhuoltohenkilöstö.

Miten vaikuttaa opistoon?
Suurien yleisötilaisuuksia ja urheilutapahtumia on
nyt alettu peruuttaa. Meillä peruuntuvat teatteriesitykset, tuntiopettajien museoretki, kestävän
kehityksen luento sekä toimiston laivaseminaari.
Kevätnäyttelyjen tilannetta pohditaan parhaillaan.
THL ohjeistaa arvioimaan yleisötilaisuuksien tarpeelliset hygieniatoimenpiteet, korostamaan, ettei
tilaisuuksiin saa osallistua sairaana ja antamaan
toimintaohjeet sairastapausten varalta.
Mikäli tartunnat leviävät alueelle, voidaan joutua
päättämään opetuksen keskeyttämistä oppilaitoksissa. Tästä päätetään yhteistyössä kunnan terveysviranomaisen, THL:n ja OKM:n kanssa. Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin
voi myös päättää oppilaitosten sulkemisesta ja
yleisötilaisuuksien kieltämisestä (tartuntatautilaki
2016/1227 58§).
Talouselämä-lehden haastattelema Kelan etuuspäällikkö kertoo, että Kela korvaa karanteeniin
joutuneiden ansionmenetyksen täysimääräisesti
tartuntatautipäivärahana.

Koulutusvinkki Sastamalaan

Sastamalan Opisto järjestää käsityöharrastajille
suunnattuja yhden päivän mittaisia koulutuksia.
• ke 1.4. klo 9:30-15 Minustako käsityöyrittäjä
• to 2.4. klo 10-15 Hinnoittelu ja markkinointi
Ilmoittautumiset Sastamalan Opiston Hellewiin
23.3. mennessä.

Tietoa ja ohjeita koronaviruksesta

Uutta tietoa koronaviruksen leviämisestä ja sen
vaikutuksista tulee päivittäin. On tärkeää seurata
mediaa ja noudattaa viranomaisten ohjeita.
•
•
•
•

THL:n korona-ajankohtaissivu
THL:n usein kysyttyjen kysymysten lista
Ulkoministeriön matkustustiedotteet
Johns Hopkinsin yliopiston seurantakartta

Koronavirus on laajentunut maalimanlaajuiseksi
pandemiaksi, eli tartunnan voi saada mistä päin
maailmaa tahansa.
Virus on vaatinut maailmalla yli 4700 uhria, mutta
on siitä myös parantunut jo yli 68000 henkeä, joten kyllä tästäkin selvitään.
Olli Ruohomäki
apulaisrehtori
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