TIEDOTE 6 / syyslukukausi 2021
2.12.2021

Korona-tilanne on muuttunut ja Lohjanseudun kuvataidekoulu päivittää koronakäytäntöjään
Lohjan kaupungin päivitettyjä opetuksen koronasuosituksia mukaillen. (Ohjetta päivitetään
tilanteen tai AVI:n ohjeiden muuttuessa)

Korona-käytännöt Lohjanseudun
kuvataidekoulussa 29.11.2021 alkaen:
•

Kuvataidekouluun tullaan vain täysin terveenä. Jos oireilu alkaa taidetunnin aikana,
oppilas lähtee kotiin. Opettaja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin.

•

Varhaisiän ryhmät ja Taide 1–2: Kuvataidekouluun saavutaan mielellään vasta noin
5 minuuttia ennen tunnin alkua, jotta ala-aulassa odottelu minimoituu. Huoltajat
odottavat mahdollisuuksien mukaan lapsia ulkona tai väljästi aulassa.

•

Kädet pestään luokkaan saavuttaessa ja mielellään myös sieltä lähdettäessä.

•

Oppilaille korostetaan jo kotona hyvää yskimis- ja aivasteluhygieniaa eli yskitään
kyynärtaipeeseen niin että käännytään poispäin muista.

•

Jätämme toistaiseksi ryhmätyöt, retket yms. pois ja keskitymme itsenäiseen
työskentelyyn omalla paikalla omin välinein.

•

Kasvomaskisuositus kokee kaikkia oppilaita 4.luokasta eteenpäin sekä koko
henkilökuntaa. (Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos
muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön).

•

Mikäli lapsi saa positiivisen koronatestituloksen, huoltajien on syytä tiedottaa
kuvataidekoulua (oma opettaja/rehtori) asiasta mahdollisimman pikaisesti eli jo ennen
karanteenipäätöstä. Kuvataidekoulu huolehtii mahdollisesti altistuneen ryhmän
tiedottamisesta niin että sairastuneen oppilaan henkilöllisyys kuitenkin jää anonyymiksi.

•

Jos koko ryhmä päätyy karanteeniin, kuvataidekoulun opintoja jatketaan
mahdollisuuksien mukaan karanteenin ajan kyseisessä ryhmässä etäopetuksena (katso
erillinen ohje nettisivuilta Ajankohtaista-osiosta).
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•

Yksittäisen tai muutaman oppilaan karanteenin tai sairauden aikana
etäopetusta ei tarjolla. Kuvataidekoulun nettisivuilla on kuitenkin mukavia etätuntitehtäviä (Ajankohtaista-osiossa), joihin voi syventyä voinnin ja innon mukaisesti.

•

Kuvataidekoulu hoitaa edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvän tiedottamisen
sähköpostilla suoraan huoltajille. Huolehtikaa siis hyvät huoltajat, että teiltä on
tiedossa ajantasainen sähköpostiosoite, kiitos!

Lohjalla 2.12.2021
Marketta Urpo-Koskinen
rehtori
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