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Toimintasuunnitelma mahdollisen koronavirustartunnan yhteydessä

Kaikissa epäillyissä ja todetuissa koronavirustapauksissa yleinen toimenpide on
ottaa yhteyttä terveysviranomaisiin ja määritellä jatkotoimenpiteet heidän
kanssaan. Opiskelijoiden on syytä pitää kaikki opetusvälineet (kirjat, tietokone
yms. tarvikkeet) jatkuvasti mukana myös kotona äkillisen karanteenipäätöksen
varalta.

Jos yhtä tai useampaa opiskelijaa tai henkilökuntaan kuuluvaa epäillään saaneen
koronavirustartunnan , toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Terveysviranomaisiin otetaan yhteyttä mahdollisesta karanteenista päättämisestä
2. Jos opiskelija tai opettaja asetetaan karanteeniin, noudatamme alla olevaa
toimintasuunnitelmaa.

Jos yksi tai useampi opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva on saanut
koronavirustartunnan , toimenpiteet ovat seuraavat:
1. Terveysviranomaiset tekevät karanteenipäätökset
2. Kun henkilö on karanteenissa, noudatamme alla olevaa toimintasuunnitelmaa.

Jos opiskelija / henkilökuntaan kuuluva sairastuu päivän aikana.
1. Olemme yhteydessä terveysviranomaiseen yksityiskohtaisempien ohjeiden
saamiseksi. Ennen kuin vahvistetaan kyseessä olevan koronavirustartunta, opetus
jatkuu normaalisti (ellei terveysviranomaiset päätä muista toimenpiteistä).
2. Jos todetaan, että kyseessä on koronavirustartunta, karanteenipäätökset tehdään
terveysviranomaisten toimesta.

Jos opiskelija / henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa saaneensa
koronavirustartunnan.
1. Opiskelijaa / henkilökuntaan kuuluvaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä
kouluun ja terveysviranomaisiin.
2. Koulu ottaa myös yhteyttä terveysviranomaisiin yksityiskohtaisempien ohjeiden
saamiseksi.
3. Karanteenipäätökset tehdään terveysviranomaisten toimesta.
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Jos yksi (tai muutama) opiskelija on karanteenissa.
1. Terveysviranomaisiin otetaan yhteyttä toimintasuunnitelman laadintaa varten.
2. Karanteeni ulotetaan koskemaan myös muita opiskelijoita / henkilökuntaan kuuluvia,
mikäli terveysviranomaiset niin päättävät.
3. Jos vain yksi oppilas on karanteenissa, opetus tapahtuu pääasiassa Google
Classroomin kautta. Wilmaa käytetään ensisijaisena työkaluna yhteydenpidossa
opiskelijaan.
4. Opettajat ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan puhelimitse tai Teamsin ”skype”
ominaisuuden välityksellä.
5. Opiskelija palaa kouluun, kun terveysviranomaiset antavat luvan.

Jos opettaja on karanteenissa
1. Terveysviranomaisiin otetaan yhteyttä toimintasuunnitelman laadintaa varten
2. Karanteeni ulotetaan koskemaan myös muita opiskelijoita / henkilökuntaan kuuluvia
mikäli terveysviranomaiset niin päättävät.
3. Jos karanteeni kestää alle viikon, opettaja hoitaa opetuksen lähinnä Google
Classroomin kautta kurssisuunnitelman mukaisesti. Wilmaa käytetään ensisijaisena
välineenä yhteydenpidossa opiskelijoihin.
4. Jos karanteeni on voimassa yli viikon, palkataan sijainen antamaan opetusta
yhteistyössä varsinaisen opettajan kanssa.
5. Internet-pohjaista alustaa kuten Teams voidaan käyttää myös opetuksen
toteuttamiseen. Opettaja voi halutessaan tehdä myös esim. opetusvideoita
opiskelijoiden avuksi.
6. Opettaja palaa kouluun, kun terveysviranomaiset antavat luvan.

Jos opettajalla todetaan olevan koronavirustartunta
1. Opettaja on sairauslomalla, kunnes terveysviranomaiset päättävät opettajan töihin
palaamisesta .
2. Sijaiset palkataan hoitamaan opetustyö kunnes varsinainen opettaja palaa
sairauslomalta.
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Jos suurempi määrä opiskelijoita / henkilökuntaan kuuluvaa pidetään
karanteenissa
1. Terveysviranomaiset päättävät, asetetaanko muutkin opiskelijat ja opettajat
karanteeniin.
2. Opettaminen tapahtuu etäopetuksen avulla Teamsissa opetustuokioina ohjeena
seurata opettajan laatimaa kurssisuunnitelmaa.
3. Lyhyessä karanteenissa (kesto alle viikko) opetus ja itsenäinen opiskelu tapahtuvat
Classroomissa ja apuna on opettajan laatima kurssisuunnitelma:
Tehtävät / ohjeet laitetaan kurssin Classroomiin ja yhteydet opiskelijoihin hoidetaan
Wilman tai Classroomissa olevan kommenttikentän kautta.
Opettaja voi halutessaan pitää yhteyttä Teamsin tai myös puhelimitse esim. Whatsupin
kautta
4. Pitkäaikaisessa karanteenissa noudatetaan opettajan tekemää kurssisuunnitelmaa.
Yhteydenpitovälineenä voidaan käyttää Classroomin, Wilman ja Teamsin lisäksi muita
verkkopohjaisia työkaluja, voidaan esim. tehdä lyhyitä opetusvideoita Youtubeen tai
hyödyntämällä jo olemassa olevia ko. aineen opetusvideoita.
5. Kurssikoe suoritetaan ja sen ajankohta räätälöidään ryhmä- ja / tai
tapauskohtaisesti.

