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Careerian ohjeet
•

Oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon
viittaavia oireita. THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19

•

Oppilaitoksella on oikeus pyytää oireista henkilöä poistumaan rakennuksesta.

•

Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen
tilaan, ja sairastumisesta tulee välittömästi ilmoittaa oppilaitokselle.

•

Luokkatilat järjestetään niin, että pöytien väliin jää vähintään 1 metri tilaa.

•

Oppilaitoksen on tiedettävä ja pidettävä kirjaa opiskelijoista, asiakkaista ja vieraista, jotka ovat
toimipisteissä.

•

Oppilaitoksessa sallitaan vain henkilökunnan, opiskelijoiden ja muiden välttämättömien henkilöiden
oleskelu (remonttimiehet yms.). Tiloissa ei järjestetä kokouksia tai tapaamisia, joihin osallistuu
organisaation ulkopuolisia henkilöitä.

•

Suurelle joukolle järjestettävissä luentotilaisuuksissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Oppilaitoksen
järjestämissä yleisötilaisuuksissa noudatetaan kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia ja
aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä.

Käsihygieniaohjeet
•

Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä
aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan
kangaspyyheautomaatilla tai kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

•

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla toimipisteiden
auloissa ja muissa yleisissä tiloissa.

•

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti
käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän
jälkeen.

•

Maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta maskia voi halutessaan käyttää ottaen
huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta
•

Terveydenhuolto selvittää altistumiset.

•

Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen rauhalliseen
tilaan.

•

Oireisten tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon
tai työterveyshuoltoon ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

•

Jos asuntolassa asuva opiskelija sairastuu, tulee oppilaitoksen ottaa yhteyttä oppilaitoksen sijaintikunnan
tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tilanteen ja vaadittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.

•

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos
koronavirustartunta todetaan jollakulla opiskelijalla tai oppilaitoksessa työskentelevällä, selvitetään, onko tapahtunut
altistumista.

•

Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin.

•

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois oppilaitoksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.

•

Jos asuntolassa todetaan koronavirustartunta, tilanteen vaatimat järjestelyt toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen
sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa.

