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Rajoitusten jatkuminen

Pidetään huolta

Pirkanmaa ja nyt taas Satakunta ovat tartuntojen kiihtymisvaiheessa ja niitä koskevat samat suositukset ja
rajoitukset. Nykyiset rajoitukset pidetään voimassa
toiminta-alueemme kaikissa kunnissa helmikuun loppuun saakka.

Saskyn ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena
Kivipuro kertoo havainneensa, että pitkään jatkunut
koronatilanne on alkanut aiheuttaa väsymistä toimia
kirjaimellisesti ohjeiden mukaan. Tästä huolimatta,
kannetaan kaikki vastuuta ja jaksetaan noudattaa ohjeita ja suosituksia.
Muistutamme edelleen, että kouluun saa tulla vain oireettomana. Koronaviruksen oireita ovat päänsärky,
haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus,
yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, pahoinvointi,
kuume, oksentelu ja ripuli.
Kuitenkaan pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä, onko oireiden aiheuttaja koronavirus vai joku
muu virus tai bakteeri.
Jos olet oireinen, tee kysely osoitteessa omaolo.fi. Valitsemalla palvelussa myös kotipaikan voit tarkistaa
asuinkuntasi ajantasaiset toimintaohjeet.

• Kankaanpään tiedote löytyy tästä
• Karvian tiedote löytyy tästä
• Parkanon tiedote löytyy tästä
• Pomarkun tiedote löytyy tästä
Petäjä-opistossa tämä tarkoittaa:
•
•
•

Kurssit, joiden aloitus siirrettiin 8.2. alkavalle viikolle, siirtyvät alkamaan maalisuun alusta.
Rajoitusten ajaksi kahteen ryhmään jaetut kurssit
jatkavat samalla järjestelyllä koko helmikuun.
Rajoitusten ajaksi etäopetukseen siirtyneet kurssit
jatkavat etäopetuksessa koko helmikuun.

THL:n maskisuositukset
THL päivitti maskisuosituksiaan 20.1. Tietoa tulee niin
paljon, että on saattanut jäädä huomaamatta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koko maassa
Joukkoliikenteessä
Maahantulopisteestä kotiin siirryttäessä
Testiin mennessä ja tulosta odottaessa kodin ulkopuolella.
Yli 12-vuotiaita, peruskoulun kuudesluokkalaisista
ylöspäin.
Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät
syyt estävät maskin käytön.
Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa
työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
Harrastustoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos
samassa tilassa on useampia henkilöitä.
Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Lisäksi Posan ylilääkäri Margit Seppälä suosittelee
käyttämään kirurgisia maskeja. Kangasmaskeja ei
enää suositella käytettäväksi.
Löydät THL:n maskisuositukset tästä.

Etätyösuositus jatkuu
STM:n antama valtakunnallinen etätyösuositus on
edelleen voimassa. Sitä tarkastellaan tilanteen muuttuessa ja viimeistään kesäkuun lopulla. STM:n tiedote
suosituksen jatkamisesta löytyy tästä.
Petäjässä virkaopettajat tekevät muun työnsä kotonaan. Toimistot ja hallinto jatkavat työpisteissään,
jotta kiinteistöt pysyvät miehitettyinä ja henkilökohtaista asiakaspalvelua voidaan antaa.
Opettajat tulevat opistolle pitämään lähiopetustuntinsa
ja asioimaan toimistoissa välttämättömät asiansa. Turhaa oleilua opiston tiloissa vältetään edelleen.

Jos kurssille tullaan ilman maskia
Maskin käytöstä kieltäytymisen hyväksyttävä peruste
on, että se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai
että muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön. Kurssilaisen omat mielipiteet eivät tällaisia ole.
Muut ryhmäläiset huomauttavat herkästi maskittomia
ja ryhmäpaine on tässä hyödyllinen. Myös opettaja
muistuttaa tarvittaessa maskin käytöstä. Omissakin
ryhmissä on jo pari kertaa tullut tilanne, missä kurssilainen kertoi unohtaneensa ottaa maskin mukaan. Tilanne hoitui antamalla tälle yhden. Yleinen linjaus toki
on edelleen, että osallistujat tuovat omat maskinsa.
Lääketehtaiden vaikeudet rokotteiden toimituksissa
ovat hidastaneet rokotuskampanjaa. Paras ase kulkutautia vastaan on vieläkin suositusten noudattaminen.
Kunnat ovat lisäksi määränneet, että toimintaa voidaan järjestää vain, mikäli suosituksia noudatetaan.
Juridisesti ketään ei voi pakottaa pitämään maskia,
pesemään käsiään, yskimään hihaansa tai pitämään
turvaväliä. Silti toimimme niin, sillä emme halua vaarantaa itseämme emmekä muita. Pelkkä ajatuskin,
että aiheuttaisin kurssikaverini tai oman perheenjäseneni vakavan sairastumisen, pysyvän terveyshaitan tai jopa kuoleman, on musertava.
Maskin käytöstä kieltäytyvä ei silti voi olla samassa tilassa muiden kanssa. Opettaja ohjaa hänet viereiseen
luokkaan tai käytävälle, missä hän voi kuunnella opetusta ja mahdollisuuksien mukaan harrastaa.
Ääritapauksessa jos osallistuja kieltäytyy käyttämästä
maskia, siirtymästä toiseen tilaan tai harrastamisesta
kotona ei voida muuta kuin, että opettaja keskeyttää
tunnin pitämisen, kaikki poistuvat ja seuraavalla kokoontumiskerralla yritetään uudelleen.
Jaksat vielä vähän aikaa
Olli Ruohomäki
apulaisrehtori
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