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Perusopetuksen tiedote koronapandemiaan liittyen
Tämä tiedote perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) suositukseen opetuksen järjestäjille 12.10.2021. Tämä ohjeistus
korvaa 24.8.2021 Liperin kunnassa annetut ohjeet.
Tartuntatautilain väliaikaiset säännökset toimenpiteistä COVID19-epidemian ehkäisemiseksi
ovat voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain § 58c velvoittaa opetuksen järjestäjiä.
Korona rajoituksia ja ohjeita puretaan noudattaen valtakunnallisia ohjeita.
Ajankohtaiset koronaohjeet löytyvät Terveyden ja hyvinvointilaitoksen, Opetus- ja
kulttuuriministeriön sekä Siun soten internet-sivuilta.
•
•
•
•

Lapset ja koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
Suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana
(minedu.fi)
Oireet ja hoito – koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset - THL
Alueelliset suositukset ja rajoitukset - siunsote.fi

Liperin kunnassa opetus-, iltapäivä- sekä kerhotoiminta järjestetään normaalisti. Luokkien
välistä yhteistoimintaa, henkilöstön kokoontumisia, vanhempainiltoja, retkiä ja vierailuja
voidaan järjestää yleiset hygienia ohjeet huomioiden. Kokoontumisissa ja palavereissa
suositellaan edelleen etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaisesti.
Toimintaohjeet perusopetuksessa
1. Kouluun ei tulla oireisena
• Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittavia oireita, joita voivat olla
mm.
yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
• Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä
kouluun. Tällaisissa tilanteissa toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti.
• Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, hänet ohjataan erilliseen tilaan
odottamaan hakemista kotiin aikuisen valvonnassa.
2. Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
• Pese kädet kouluun tullessa, ennen ruokailua, aina ulkoa sisältä tultaessa,
aivastamisen ja yskimisen jälkeen sekä aina, kun kädet ovat likaiset.
• Jos käsien pesu ei ole mahdollista, voit käyttää käsihuuhdetta.
• Aivasta ja yski kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen.
• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien,
soittimien tai askartelutarvikkeiden puhdistamista suositellaan säännöllisesti.

3. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta
• Siun soten henkilökunta selvittää, onko tapahtunut altistumista, altistuneet
jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin.
• Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tartuntatautilääkärin
antamien ohjeiden mukaisesti
• Perusopetukseen on laadittu suunnitelma mahdolliseen
oppilaan/henkilökunnan korona-altistumiseen tai koronatartuntaan
varautumiseen. Jokaisella koululla on oma päivitetty toimintamalli.
4. Väljyys ja turvavälit
• Alueellinen viranomainen päättää, mitä ja miten suosituksen fyysisten
kontaktien välttämistä koskevia toimia sovelletaan alueellisesta ja paikallisesta
epidemiatilanteesta riippuen.
• Pohjois-Karjalassa ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia, joten Liperissä
opetustoiminta järjestetään normaalisti.
• Kouluissa aloitetaan uudelleen luokkinen välinen yhteistoiminta.
• Retkiä, vierailuja, juhlia ja kokoontumisia voidaan järjestään yleiset
hygieniaohjeet huomioiden.
5.

Kasvomaskien käyttö
• Yli 12-vuotiaiden kasvomaskisuositus päättyy 24.10.2021.
• Kasvomaskia voidaan kuitenkin käyttää julkisissa sisätiloissa, jossa on paljon
ihmisiä lähellä toisiaan.
• Maskin käyttöä kannattaa harkita etenkin, jos henkilöllä ei ole riittävää suojaa
koronatautia vastaan.

6. Matkustaminen
• Ulkomaille matkustaessa suositellaan noudattamaan Valtioneuvoston ja THL:n
ohjeita.
o Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset
- THL
o Matkustaminen Suomeen ja Suomesta (valtioneuvosto.fi)

Koronapandemiatilanteeseen liittyvät ohjeistukset päivittyvät tilanteen mukaisesti.
Valtioneuvosto, opetus- ja Kulttuuriministeriö, opetushallitus, aluehallintovirastot sekä
terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittävät ohjeistuksiaan tarvittaessa ja linjauksiin saattaa
tulla muutoksia lukuvuoden aikana.
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