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1. Käsityökouluun sisälle tulevat vain oppilaat. Muiden kuin käsityökoulun 
oppilaiden ja henkilökunnan oleskelua käsityökoulun tiloissa tulee välttää. 
 
2. Käsityökoululle ei saa tulla sairaana tai oireisena. Oppitunneille ei pidä tulla, jos on 
sairastumiseen viittaavia oireita. Mikäli sairastuminen tapahtuu opetuksen aikana ja oppilas on 
alaikäinen, sairastunut siirretään odottamaan huoltajaansa erilliseen tilaan. 
 
3. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kädet pestään huolellisesti 
vedellä ja saippualla käsityökouluun tultaessa sekä kotiin lähdettäessä. Kädet kuivataan paperisiin 
käsipyyhkeisiin. Tarvittaessa käytetään käsihuuhdetta, jota on saatavilla opetusluokassa. Lasten 
käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun 
eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole 
saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 
 
4. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään. Opetuksessa vältetään lähikontaktia edellyttävää 
työskentelyä ja lähikontaktit minimoidaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä.  
 
5. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Vanhemmat saavat tietoa opinnoista internetsivuilta sekä 
etäyhteyksillä eli sähköpostitse ja puhelimella toimistosta, vastuuopettajalta ja oman ryhmän opettajalta. 
 
6. Yhteiskäytössä olevat välineet, kuten kynät ja sakset, pestään tai pyyhitään jokaisen käyttäjän jälkeen. 
 
7. Riskiryhmään kuuluva oppilas: Ole tarvittaessa yhteydessä käsityökoulun vastuuopettajaan ennen 
opetuksen alkua johanna.maijala@rauma.fi tai puh. 044 793 4518. 
 
8. Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, tartuntaketjun selvitystyö kuuluu kunnan 
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Tartuntatapauksessa selvitetään, onko tapahtunut altistumista, 
ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi. 
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois käsityökoulusta yleensä vähintään 14 
vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään 
kaksi vuorokautta oireeton ennen käsityökouluun paluuta. 
Mikäli käsityökoulussa ilmenee koronatartunta, sen johdosta tehtävät toimenpiteet ratkaistaan 
yhteistyössä Rauman terveysviranomaisten kanssa ja asiasta tiedotetaan/ohjeistetaan aina erikseen. 
 
9. Matkustaminen ja omaehtoinen karanteeni. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt 
ohjeistustaan koskien matkustamisen jälkeistä omaehtoista karanteenia: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid- 
19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 
Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 
14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. 
Mikäli olet palannut ulkomailta Suomeen tai olet aikeissa matkustaa, tarkistathan ajantasaiset 
ohjeistukset THL:n sivuilta! 
 
Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin 
Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on 
kotioloissaan. 
● Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle 
kodin ulkopuolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana. Sovi työnantajasi 
kanssa toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluusi jälkeen. 
● Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä 
käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista. 
● Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. 
● Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista 
opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. 
● Vältä julkisen liikenteen käyttämistä. 
 

Lisätietoja antavat: 
Johanna Maijala, vastuuopettaja, puh. 044 793 4518 

 Mira Ellmén, kansalaisopiston rehtori, puh. 044 793 3550 

kansalaisopiston toimisto, puh. 044 793 4515 


