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OHJEITA TURVALLISEEN OPISKELUUN JA HARRASTAMISEEN
Petäjä-opiston uutta lukuvuotta käynnistetään poikkeusoloissa. Kaiken viime keväällä koetun jälkeen on hienoa
voida taas tarjota opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia teille kaikille. Kuitenkin taivaalla on edelleen tumma pilvi,
eikä kukaan pysty ennustamaan, kehittyykö se ukkosmyrskyksi vai selvitäänkö pelkällä tihkusateella. Ei silti anneta
periksi, vaan eteenpäin on elettävä. Kaikki voitava tehdään, että viheliäinen kulkutauti saataisiin pidettyä kurissa.
Seuraavat ohjeet ovat niin kurssilaisten kuin henkilöstön terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.
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Opistoon saa tulla vain terveenä ja oireettomana.
Mikäli alat saada oireita tunnilla, poistu välittömästi kotiin sairastamaan. Peitä suun ja nenän alue hihalla,
nenäliinalla tai maskilla poistuessasi.
Pese kädet aina ulkoa taloon tullessa. Useimpien opetustilojen yhteydessä on käsienpesumahdollisuus. Mikäli
näin ei ole, voit käyttää käsidesiä.
Noudatetaan turvavälejä, eli 1-2 metrin etäisyyttä muihin. Ei tehdä ruuhkia käytäville ja oville, harvennetaan
istumapaikkoja ja odotetaan vuoroa sopivan etäisyyden päässä.
Vältetään lähikontakteja, eli nyt ei kätellä eikä halailla.
Opetustiloissamme on saatavilla koville pinnoille tarkoitettuja desinfioivia liinoja, joilla kurssilaiset voivat
pyyhkiä yhteiskäyttöiset välineet ennen kuin alkavat niitä itse käyttää.
Vähennetään välineiden yhteiskäyttöä mahdollisuuksien mukaan. Nyt olisi hyvä tuoda mukanaan omat
sakset, tietokone, pensselit, kahvakuulat ja muut tarvekalut.
Kuntosaliryhmiin osallistujien toivotaan tuovan mukanaan omat salihanskat.
Voit halutessasi käyttää tunneilla kasvomaskia. Tutustu kuitenkin ensin niiden oikeaoppiseen käyttöön.
Joissakin ryhmissä vaikea välttää lähikontaktia opettajan kanssa ja olemme tarjonneet heille visiirit näitä
tilanteita varten.
Vältetään turhaa oleskelua opiston tiloissa. Asioidaan toimistoissa mahdollisuuksien mukaan puhelimitse ja
sähköpostilla ja vain välttämättömissä asioissa henkilökohtaisesti käymällä.

Hallitus poisti kesäkuussa suosituksen 70-vuotta täyttäneiltä olla osallistumatta lähiopetukseen. He voivat siis
osallistua ryhmiin oman harkintansa mukaan. Suositus on kuitenkin edelleen välttää lähikontakteja.
Mikäli epidemiatilanne pahenee, opisto varautuu keskeyttämään lähiopetuksen ja siirtymään mahdollisuuksien
mukaan etäopetukseen.
Mikäli kurssi keskeytyy alkusyksystä ennen kurssimaksujen laskutusta, opiskelijoita laskutetaan vain pidettyjen
tuntien osalta. Mikäli kurssi keskeytyy kurssimaksujen laskutuksen jälkeen loppusyksyllä tai kevätkaudella,
kurssimaksuja palautetaan pitämättä jäävien tuntien osalta.
Seuraamme ja noudatamme viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Muutoksista niihin tiedotetaan niin opiskelijoille
kuin henkilöstölle. Myös tätä ohjetta päivitetään tilanteen mukaan nettisivullamme https://sasky.fi/petaja
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THL:n valtakunnallinen koronapuhelin palvelee numerossa 0295 535 535
Ajankohtaista tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulla https://thl.fi/koronavirus
Jos epäilet saaneesi koronatartunnan tee kysely osoitteessa https://www.omaolo.fi

