Ohje päivitetty 11.1.2022

KORONAEPIDEMIAN JOHDOSTA ANNETUT TOIMINTAOHJEET OPPIAINEITTAIN
MUSIIKKI
Soitinopetus yksilöopetuksena
-

-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Sairastuneelle (lievät hengitystieoireet) pyritään järjestämään tunti etäopetuksen
keinoin, mikäli opettaja ja oppilas ehtivät tästä sopimaan. Eli tieto poissaolosta pitää
tulla opettajalle riittävän hyvissä ajoin. Muutoin oppilaasta johtuvia poissaoloja ei
lähtökohtaisesti korvata.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Pianon koskettimet pyyhitään pesuaineella ennen seuraavan oppilaan tuloa eli aina
oppilaiden vaihtuessa. Opettajalla on käytössä tarvittavat aineet ja välineet tätä varten.
Opettaja ja oppilas voivat käyttää halutessaan kasvosuojainta. Kasvosuojainta on
käytettävä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Opettajan ja oppilaan välillä pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m.
Opettajan on huomioitava opetustilaan liittyvät seikat ja käytävä toimintaohjeet
huolellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa.

Ryhmäopetus
-

-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Tämä
huomioidaan oppilaiden istumapaikkojen ja työpisteiden sijoittamisessa luokkatilaan.
Opettaja ja oppilas voivat käyttää kasvosuojainta halutessaan tai mikäli se on
opetuksen/opettamisen kannalta mahdollista. Kasvosuojainta on käytettävä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Opettajan on huomioitava opetustilaan liittyvät seikat ja käytävä toimintaohjeet
huolellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa.
Soitinten yhteiskäyttöä on pyrittävä välttämään.
Yhteiskäytössä olevat soittimet on puhdistettava käytön jälkeen ennen seuraavan
opiskelijan käyttöä ja aina opetuskerran päättyessä viimeisen käyttäjän jälkeen.
Kuorot toimivat em. periaatteiden pohjalta. Kuorojen harjoittelua voidaan muokata
tilanteen vaatimalla tavalla. Kuoroille annetaan vielä tarkempi oma ohjeistus.

KÄDENTAIDOT
-

-

-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Tämä
huomioidaan oppilaiden istumapaikkojen ja työpisteiden sijoittamisessa luokkatilaan.
Opettajan on huomioitava opetustilaan liittyvät seikat ja käytävä toimintaohjeet
huolellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa.
Opettaja ja oppilaat voivat käyttää kasvosuojainta halutessaan tai mikäli se on
opetuksen/opettamisen kannalta mahdollista. Kasvosuojainta on käytettävä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Työvälineiden yhteiskäyttöä on pyrittävä välttämään.
Yhteiskäytössä olevat käsityökalut ja -työvälineet on puhdistettava käytön jälkeen ennen
seuraavan opiskelijan käyttöä ja aina opetuskerran päättyessä viimeisen käyttäjän
jälkeen.
Kiinteästi asennettuja työkoneita ja -laitteita käytetään suojakäsineet kädessä. Mikäli
tämä ei ole mahdollista, laitteen kosketuspinnat puhdistetaan käyttäjien välillä.
Oppilaita suositellaan varaamaan tunnille työkäsineet tai kertakäyttökäsineet mukaan.

KUVATAIDE
-

-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Tämä
huomioidaan oppilaiden istumapaikkojen ja työpisteiden sijoittamisessa luokkatilaan.
Opettajan on huomioitava opetustilaan liittyvät seikat ja käytävä toimintaohjeet
huolellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa.
Opettaja ja oppilaat voivat käyttää kasvosuojainta halutessaan tai mikäli se on
opetuksen/opettamisen kannalta mahdollista. Kasvosuojainta on käytettävä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Taidetyövälineiden yhteiskäyttöä on pyrittävä välttämään.
Yhteiskäytössä olevat työvälineet on puhdistettava käytön jälkeen ennen seuraavan
opiskelijan käyttöä ja aina opetuskerran päättyessä viimeisen käyttäjän jälkeen.
Mikäli samaan tilaan on tulossa heti edellisen ryhmän jälkeen seuraava ryhmä, ryhmä
odottaa aulatilassa tai muussa avoimessa tilassa, kunnes edellinen ryhmä on poistunut.
Ryhmien välillä käytettyjen pöytien pinnat pyyhitään. Opettajalla on käytössä tarvittavat
aineet ja välineet tätä varten.

KIELTEN OPETUS
-

-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Opiskelijat
sijoittuvat luokkaan niin, että turvaetäisyys voidaan taata.
Opetusjärjestelyt toteutetaan niin, että turvaetäisyys voidaan taata.
Opettaja ja oppilas voivat käyttää kasvosuojainta halutessaan tai mikäli se on
opetuksen/opettamisen kannalta mahdollista. Kasvosuojainta on käytettävä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Mikäli samaan tilaan on tulossa heti edellisen ryhmän jälkeen seuraava ryhmä, ryhmä
odottaa aulatilassa tai muussa avoimessa tilassa, kunnes edellinen ryhmä on poistunut.
Ryhmien välillä käytettyjen pöytien pinnat pyyhitään. Opettajalla on käytössä tarvittavat
aineet ja välineet tätä varten.

LIIKUNTA
-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Tämä
huomioidaan oppilaiden sijoittumisessa opetustilaan.
Opettajan on huomioitava opetustilaan liittyvät seikat ja käytävä toimintaohjeet
huolellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa.
Liikuntavälineiden yhteiskäyttöä on pyrittävä välttämään.
Kiertoharjoittelun tapaan (esim. kuntosalitunnit) toteutettavilla tunneilla oppilaiden on
käytettävä salikäsineitä, kertakäyttökäsineitä tai muutoin harjoitteluun sopivia käsineitä.
Yleisesti ottaen kaikissa niissä liikuntaryhmissä, joissa käytetään liikuntavälineitä,
oppilaita suositellaan varaamaan tunnille käsineet tai kertakäyttökäsineet mukaan.
Mikäli samaan tilaan on tulossa heti edellisen ryhmän jälkeen seuraava ryhmä, ryhmä
odottaa aulatilassa tai muussa avoimessa tilassa, kunnes edellinen ryhmä on poistunut.
Oppilaat varaavat mukaan oman alustan.

MUU RYHMÄOPETUS
-

-

Noudatetaan koronaepidemian johdosta opiston antamia yleisohjeita.
Erityisesti on painotettava, että tunnille tullaan vain täysin terveenä.
Pestään kädet AINA ennen tunnille tuloa ja lähtiessä. Käsien peseminen saippualla ja
vedellä ja kuivaaminen kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen on ensisijainen toimenpide.
Käsihuuhteen käyttö on toissijainen toimenpide käsihygienian ylläpitämiseksi. Opettaja
voi varata itselleen käsihuuhdetta mukana kuljetettavaksi.
Opettajan ja oppilaiden kesken pidetään suositeltu turvaetäisyys 2 m. Opiskelijat
sijoittuvat luokkaan niin, että turvaetäisyys voidaan taata.

-

-

Opetusjärjestelyt toteutetaan niin, että turvaetäisyys voidaan taata.
Opettaja ja oppilas voivat käyttää kasvosuojainta halutessaan tai mikäli se on
opetuksen/opettamisen kannalta mahdollista. Kasvosuojainta on käytettävä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Mikäli samaan tilaan on tulossa heti edellisen ryhmän jälkeen seuraava ryhmä, ryhmä
odottaa aulatilassa tai muussa avoimessa tilassa, kunnes edellinen ryhmä on poistunut.
Ryhmien välillä käytettyjen pöytien pinnat pyyhitään. Opettajalla on käytössä tarvittavat
aineet ja välineet tätä varten.

TAITEEN PERUSOPETUS
Opetus
-

-

Opetus jatkuu syksyllä opetussuunnitelman ja opinto-ohjelman mukaisesti lähiopetuksena.
Tarvittaessa kartoitetaan poikkeusolojen aikaista oppimista ja mahdollisia tuen tarpeita.
o Mietitään keinoja opintojen jatkamiseen, jos ei ole osallistunut kevään opetukseen.
Huomioidaan tartuntatautitilanteen muutokset ja ajantasaiset viranomaisten ohjeet.
Opetusta voidaan antaa myös lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla kuten etäopetuksena
tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti.
Oppilaita ja huoltajia informoidaan opetuksen aloittamisesta ja käytännön järjestelyistä.
o Noudatetaan koronan johdosta opiston antamia yleisohjeita sekä tässä annettuja
erityisohjeita.
o Luokkatilaan tultaessa ja lähdettäessä pestään kädet ja muistetaan myös yskimishygienia.
o Lähiopetuksessa noudatetaan 1-2 metrin turvavälejä.
 Opettajat huomioivat ryhmäkokojen ja käytössä olevien tilojen mahdollisuudet.
 Työtavoissa ja pedagogiikassa minimoidaan lähikontaktit.
o Oph ei suosittele riskiryhmäläisten osallistumista lähiopetukseen, voidaan antaa
etäopetusta mahdollisuuksien mukaan.
o Lähiopetukseen ei voi osallistua sairaana.
Oppilaitoksen henkilöstön näkökulmasta keskeisiä toimintaohjeita ovat muun muassa keskinäisten
lähikontaktien minimoiminen, 1-2 metrin etäisyyden pitäminen, sähköisten yhteydenottotapojen
hyödyntäminen viestinnässä ja yhteydenpidossa. Suositeltavaa on, että henkilökunnan jäsenet
työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa.

Siivous
-

-

-

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On
mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja
ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen
siivousohjeita.
Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat
vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.
o Opettaja pyyhkii pinnat ryhmien välillä.
Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja työkoneiden käyttöä vältetään tai ne
puhdistetaan aina käyttäjien välillä
o Oppilaat puhdistavat välineet käytön jälkeen opettajan ohjeiden mukaisesti
o Opettajalla on käytössään opiston hankkimat puhdistusvälineet.

