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Kaukametsän opiston lähiopetuksen ja tilojen käytön ohjeet lv 2020 - 2021
Turvallinen opiskeluympäristö
Toimintaohjeiden tavoitteena on edistää kansalaisopiston tiloissa liikkuvien henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana. Kaikki Kaukametsän opiston tiloja käyttävät velvoitetaan
noudattamaan ohjeita lukuvuonna 2020 -2021. Päivittämällä ja tarkentamalla ohjeita tarpeen mukaan epidemian aikana luomme opistolle toimintakulttuuria, jossa huolehditaan itsestä ja muista yhteisöön kuuluvista.
Ohjeet on laadittu Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen pohjalta ja ne noudattavat soveltuvin osin Kajaanin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaohjeita.

Kansalaisopiston opetuksen järjestäminen lähi- ja etäopetuksena
Kaukametsän opisto järjestää lukuvuonna 2020 – 2021 opetusta sekä lähi- että etäopetuksena. Kurssien toteuttamisen tapa on ilmoitettu alustavasti lukuvuosioppaassa mutta muutokset ovat mahdollisia epidemian
vaiheiden aikana. Osa kursseista toteutetaan kokonaan etäopetuksena ja osa alkaa lähiopetuksena, mikäli se
on viranomaisten ohjeistusten ja määräysten mukaan mahdollista. Lähiopetus voidaan keskeyttää tai muuttaa osittain etäopetukseksi virustaudin leviämisen ehkäisemiseksi.
Opisto suosittelee, että asiakkaat valitsevat itselleen parhaiten soveltuvan tavan opiskella. Koronavirustaudin
riskiryhmiin kuuluville henkilöille suositellaan, että he harkitsevat osallistumista etäopetukseen terveydentila
huomioon ottaen, koska viranomaiset ovat arvioineet epidemian aktivoituvan uudelleen syksyllä 2020. Opiston päätoimiset opettajat antavat opinto-ohjausta puhelimitse ja sähköpostitse 20.8.2020 alkaen. Opettajien
yhteystiedot on ilmoitettu lukuvuosioppaassa opiston verkkosivustolla.
Kansalaisopiston tavoitteena on järjestää toiminta mahdollisimman turvalliseksi sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Opiston järjestyssäännön mukaan (Liite) jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. Oppilaitoksen jäsenten tulee käyttäytyä hyviä käytöstapoja noudattaen.
Koronaepidemian hillitsemiseksi laadittujen ohjeistusten noudattaminen tulkitaan hyvien käytöstapojen
noudattamiseksi. Henkilöstö opastaa opiskelijoita ohjeiden noudattamiseen ja toimii itse esimerkkinä.
Kansalaisopisto järjestää opetusta useissa tiloissa eri puolilla kaupunkia ja Kajaanin maaseutua. Kussakin opetustilassa noudatetaan tätä opiston yleisohjetta, terveysviranomaisten hygieniaohjeistuksia ja tilojen haltijoiden laatimia ohjeistuksia (esimerkiksi palvelukodit, kylätalot, uimahalli ja muut liikuntatilat).

Yleiset ohjeet
1. Kansalaisopiston tiloihin ja lähiopetukseen vain ilman flunssan oireita
Opiston tiloihin ja lähiopetukseen tullaan vain terveenä ilman mitään flunssaan liittyviä oireita. Opiskelijan,
opettajan tai heidän perheenjäsentensä sairastuessa tulee koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla numeroon 116 117 tai omalle terveysasemalle.
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Opiskelijoille suositellaan kursseille ilmoittautumista verkossa ja kurssimaksun maksamista ilmoittautumisen
yhteydessä: www.kajaani.fi/kaukametsanopisto. Ilmoittautumista koskevissa asioissa suositellaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse ja asioimaan toimistossa vain sen aukioloaikoina. Asiakaspalveluun odotetaan vuoroa aulassa jonon muodostumista välttäen. Opiston toimisto palvelee maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12 – 15 (puh. 044 7100012, 044 7100 214 tai 044 7100 052).

2. Lähikontaktien välttäminen
Opistorakennuksessa liikkumisesta tiedotetaan Kajaanin kaupungin verkkosivustolla, opiston verkko- ja Facebook-sivustoilla sekä ilmoituksella opistorakennuksen ovessa maanantaihin 17.8.2020 mennessä. Opiskelijoita informoidaan mahdollisista uusista ohjeista lukuvuoden aikana myös opiskelijarekisteristä lähetettävillä tekstiviesteillä, jos opiskelija on ilmoittautuessaan antanut luvan tiedotteiden lähettämiseen.
Epidemia-aikana henkilöstö jatkaa etätyöskentelyä siten kuin siitä henkilöstölle tilanteiden muuttuessa tiedotetaan. Opettajien muu kuin lähiopetustyö tehdään etätyöskentelynä.
Lähiopetuksen opetusryhmien kokoa on rajoitettu epidemian ajaksi. Ryhmäkoko on ilmoitettu sähköisessä
lukuvuosioppaassa ja ilmoittautumisjärjestelmässä.
Kaikkien hengitystieinfektioiden tartunnan vaaraa vähennetään noudattamalla noin 2 metrin turvaetäisyyttä
muihin ihmisiin. Turvavälien noudattaminen koskee kaikkia oppiaineita ja toimintaa (myös esimerkiksi kuoroja, liikuntaryhmiä ja kädentaitoaineita).
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Kasvosuojusten käytössä noudatetaan viranomaisten ohjeita. Opettajien ja opiskelijoiden on mahdollista käyttää henkilökohtaisesti hankittuja kasvosuojuksia ja suojakäsineitä sekä käsien desifiointiaineita.
Opistorakennukseen tullaan sisään pääovesta. Liikkumista sisällä ohjataan opastein. Vapaa oleskelu opiston
tiloissa ei ole mahdollista. Opiskelijoille suositellaan, että lähiopetukseen saavutaan täsmällisesti, siirrytään
suoraan luokkiin ja vältetään auloissa odottamista. Osasta luokkia voi poistua oppitunnin jälkeen suoraan
ulos käyttämättä auloja. Hissin käyttöä suositellaan vain henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita. Hissiä saa
käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, ellei opiskelija tarvitse avustajaa liikkumiseen. Luokkien ja aulojen kalusteet on sijoiteltu niin, etteivät opiskelijat istu pöytien ääressä kasvokkain.
Päällysvaatteet voi ottaa mukaan oppitunneille. Liikkumisen apuvälineet (esim. pyörätuoli, rollaattori) voi
jättää oppituntien ajaksi opiston aulaan tai luokkien ulkopuolelle, jos liikkuminen sisätiloissa on mahdollista
muutoin. Opisto ei vastaa aulaan jätetyistä tavaroista. Liikunnan lähiopetuksessa ei käytetä yhteisiä pukuhuoneita vaan päällysvaatteet jätetään aulojen, salien tai luokkien naulakoihin oppituntien ajaksi.
Opettajat voivat tarvittaessa toteuttaa etäopetusta kansalaisopiston tiloista, mikäli lähiopetus muutetaan
etäopetukseksi kesken lukuvuoden eikä opiston tiloja ole määrätty suljettavaksi tai otettu muuhun käyttöön
viranomaisten määräyksellä. Tilojen käytöstä on sovittava aina etukäteen rehtorin kanssa ja tiloissa liikkumisesta ilmoitetaan myös vahtimestarille.
Opettajat välttävät kokoontumista opettajainhuoneeseen ja yhteisiin tiloihin. Taukotilojen käyttö porrastetaan. Henkilöstölle tiedotetaan rajoituksista perehdyttämisoppaassa, sähköpostitse ja tekstiviestein.
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3. Käsihygienia, aivastaminen ja yskiminen
Tiloissa liikkuvia opastetaan käsien pesuun auloihin ja luokkatiloihin jaetuilla viranomaisten tiedotteilla.
Opisto suosittelee pesemään kädet vedellä ja saippualla aina kansalaisopiston tiloihin tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Kädet on pestävä myös aina nenän tai kasvojen koskettamisen, niistämisen, aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan paperisiin käsipyyhkeisiin.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön
jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella ja kädet pestään tämän jälkeen.

3. Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttäminen
Lähiopetuksessa yhteiskäytössä olevia välineitä tulee käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä (esimerkiksi kangaspuut, ompelukoneet, teknisen työn koneet ja laitteet). Kädet tulee pestä vedellä ja saippualla
aina ennen ja jälkeen välineiden käytön. Kurssien opettajat opastavat ja valvovat ainekohtaisesti yhteisten
välineiden puhdistamista käytön jälkeen. Opisto suosittelee, että opiskelijat käyttävät omia henkilökohtaisia
työ- ja opiskeluvälineitä (esimerkiksi sakset, soittimet ym.) sekä käsien desifioimisaineita. Opiston aulasta on
poistettu yhteiskäytössä ollut tietokone lukuvuodeksi 2020-2021, koska opiston ei ole mahdollista huolehtia
näppäimistön desifioimisesta jokaisen käyttäjän jälkeen.
Oppituntien jälkeen opiskelijat pyyhkivät tiloihin varatuilla välineillä työpöydät opettajien ohjeistamina. Lähiopetuksen opettajat huolehtivat ovenkahvojen ja hanojen pyyhkimisestä oppituntiensa jälkeen. Opistorakennuksen päivittäisestä tehostetusta siivouksesta huolehtii Kajaanin Mamselli.

5. Huoltajat ja muut henkilöt kansalaisopiston tiloissa
Opiston tiloja saavat käyttää vain opiskelijat ja henkilöstö lähiopetuksen aikana sekä asiakkaat toimiston ollessa avoinna. Huoltajat tuovat lapset tarvittaessa opiston ulko-ovelle ja hakevat heidät siitä. Opiston henkilöstö huolehtii lasten ja nuorten ohjaamisesta sisätiloissa.

6. Altistuminen koronavirusinfektiolle kansalaisopistolla tai muualla
Kainuun keskussairaalan tartunnanjäljitystiimi ottaa viivytyksettä yhteyttä jokaiseen kainuulaiseen, jolla todetaan koronavirustartunta. Tartunnanjäljitystä tehdään sekä keskussairaalasta että terveyskeskuksista käsin. Todettuun tartunnalle altistuneeseen otetaan yhteyttä ja hänet määrätään karanteeniin. Oppilaitos ei
määritä karanteenitoimia vaan tartuntaa epäilevä opiskelija odottaa yhteydenottoa toiminnan jatkuessa ennallaan yhteydenottoon saakka.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Kaukametsän opiston rehtori Aune Kariluoto, p. 044 7100 525.
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