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A Yleiset säännöt
Suomi-koulun COVID-19-suojauskäytännöt sekä hallituksen, kantonin ja Sekundarschule 
Lindbergin suojauskonseptin säännöt koskevat Suomi-koulun henkilökuntaa, oppilaita, huoltajia tai 
muita saattajia sekä kaikkia muita henkilöitä, jotka osallistuvat jollain tavalla koulun toimintaan tai 
tilaisuuksiin.

A1
Winterthurin Suomi-koulu noudattaa Sekundarschule Lindbergin suojauskonseptia, jonka pohjalta 
on päätetty Winterthurin Suomi-koulun COVID-19-suojauskäytännöistä. Tämän asiakirjan 
päivittämisestä vastaa Suomi-koulun johtokunta.

A2
Sekundarschule Lindbergin suojauskonsepti sekä Winterthurin Suomi-koulun COVID-19-
suojauskäytännöt ovat luettavissa koulun kotisivuilta, ja niiden sisällöstä on informoitu koulun 
henkilökuntaa ja Suomi-koulun perheitä.

A3
Mikäli suomikoululaisella on lieviä flunssan oireita ilman kuumetta, voi hän osallistua Suomi-
kouluopetukseen. Kuumeisen tai voimakkaasti yskivän lapsen tulee jäädä kotiin (ks. liite 1). Suomi-
kouluun ei voi osallistua myöskään siinä tapauksessa, mikäli jollakin saman talouden aikuisista on 
koronaviruksen oireita (esim. kuumetta, kurkkukipua, yskää) eikä koronavirusta oireiden 
aiheuttajana ole poissuljettu. Oppilaan poissaolosta ilmoitetaan normaalin käytännön mukaisesti 
luokan omalle opettajalle.

Korona-altistus- tai -tartuntaepäilyissä tulee toimia terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti, 
ja ottaa yhteyttä lääkäriin, joka määrää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

A4
Suomi-koulun aikana koulun alueella työskentelevien tai oleskelevien aikuisten tulee käyttää 
kasvomaskia, pitää toisiinsa ja mahdollisuuksien mukaan myös muiden perheiden lapsiin 
vähintään 1,5 metrin suojaetäisyys ja noudattaa muita määrättyjä hygieniaohjeistuksia. 
Maskipakko on voimassa koko koulualueella, myös pihalla.

Koulun opetusryhmät pysyvät aina kuin mahdollista erillään toisista opetusryhmistä. Poikkeuksena 
tähän sääntöön ovat erilaiset koulun retket ja tapahtumat, jolloin toimitaan kohdan D mukaisesti.

Eväiden jakaminen toisten kanssa on kiellettyä koulualueella. Mikäli haluaa tuoda syntymäpäivän 
kunniaksi muille ryhmäläisille jotain tarjottavaa, on herkkujen oltava avaamattomissa 
yksittäispakkauksissa ja tarjoilusta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

A5
Suomi-koulun oppituntien aikana koulualueella saa oleskella Suomi-koulun henkilökunnan sekä 
koulun toimintaan oleellisesti liittyvien mahdollisten vierailijoiden lisäksi vain oppilaat. Huoltajien tai 
muiden saattajien tulee välttää oleskelua koulualueella muutoin kuin lapsia tuodessa ja hakiessa.
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Opettajat noutavat ryhmänsä oppilaat koulukerran alussa ulkoa pääovilta ja saattavat heidät 
takaisin ulos koulukerran päätyttyä.

Suomi-koulun kahvila keskeyttää toistaiseksi toimintansa eikä kahvilatila ole vanhempien käytössä. 
Koulun kirjasto on auki sopimuksen mukaan vain opettajan johdolla saapuville opetusryhmille.

A6
Suuremmissa tilaisuuksissa (esim. juhlat) kerätään osallistujalista yhteystietoineen, jotta 
mahdollisia tartuntoja voidaan jäljittää jälkikäteen. 

Osallistujalistan tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin ja niitä säilytetään 14 vrk, minkä jälkeen 
tiedot tuhotaan.

B Etäisyyden pitämiseen liittyvät säännöt

Opettajat pitävät mahdollisuuksien mukaan turvallista etäisyyttä (1,5 m) oppilaisiin. Etäisyyden 
pitämisen lisäksi opettajat käyttävät kasvomaskia aina koulun alueella. Etäisyyden pitämiseen 
liittyvä sääntö ei koske koululaisten etäisyyttä toisiinsa.

Kaikkien koulun alueella olevien aikuisten tulee pitää vähintään 1,5 metrin etäisyyttä toisiinsa sekä  
mahdollisuuksien mukaan muihin kuin oman perheen lapsiin. Etäisyyden pitämisestä huolimatta 
tulee kaikkien koulun alueella olevien aikuisten käyttää kasvomaskia.

Koko koulun tilaisuuksissa tulee istumapaikkojen välillä olla vähintään yksi tyhjä istuin tai sitä 
vastaava tila henkilöiden välillä. Lisäksi yli 12-vuotiaiden osallistujien tulee käyttää kasvomaskia ja 
toimitaan myös kohdan A6 mukaisesti.

C Hygieniasäännöt

Hygienian osalta noudatetaan hallituksen ja muiden toimijoiden asettamia ohjeistuksia, joista 
informoidaan perheitä kouluvuoden alussa. Opettajat muistuttavat oppilaita hygieniaohjeista 
koulukertojen aluksi ja toivottavaa olisi, että myös vanhemmat kävisivät säännöt lasten kanssa läpi 
ennen Suomi-kouluun saapumista.

Käsidesiä on saatavilla tarvittaessa.

D Koulun tapahtumat

Kaikissa koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä retkillä noudatetaan tarkasti kaikkia hallituksen 
ja kantonin ajankohtaisia ohjeistuksia muun muassa sallituista osallistujamääristä sekä hygienia- ja 
etäisyyssääntöjä, kuten myös tarvittaessa kohdan A6 sääntöä.

E Oppituntien sisältö

Ryhmissä laulamista  ja fyysisiä kontakteja liikuntaleikeissä tulee välttää.
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F Eristämis- ja karanteenitoimenpiteet

Suomi-koulu ei vastaa eristämis- tai karanteeniohjeistuksesta, vaan mahdollisissa tartunta- tai 
altistumistapauksissa tulee toimia terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.
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Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
in Kindergarten und Primarschule (Zyklus 1 und 2)
Hinweise und Empfehlungen für Eltern

Wann muss Ihr Kind zuhause bleiben?
Wenn mindestens eines der rot markierten Symptome vorliegt. 
Symptome einer bekannten chronischen Erkrankung sind bei der Beurteilung nicht relevant.

Ihr Kind darf die Schule besuchen 

Fieber
über 38.5 Grad

Starker Husten
Wenn nicht durch chronische 
Krankheit verursacht, z.B. 
Asthma 

Fieber
über 38.5 Grad

Ihr Kind bleibt zuhause
Die Klassenlehrperson benachrichtigen!

Dem Kind geht es ansonsten gutDem Kind geht es sonst gut Dem Kind geht es nicht gut

Tritt eine deutliche Besserung  
innerhalb von drei Tagen ein?

Ist Ihr Kind mindestens  
24 Stunden fieberfrei?

Nach Beendigung der Isolation

Weitere Schritte gemäss Anweisungen 
Contact Tracing, Betreuung durch behan-
delnde Ärztin / behandelnden Arzt.
Das Kind bleibt zuhause.

Zwischen Testabnahme und Mitteilung  
des Testergebnisses kein Schulbesuch! 

Das Testergebnis ist …

Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

Wenn Test gemacht wird

Nein

Ja

Ja

positiv

negativ

Schnupfen und/oder Halsweh 
mit/ohne leichtem Husten 
ohne Fieber

In Zusammenarbeit  

mit dem Bundesamt 

für Gesundheit

Treten weitere Beschwerden auf?  
– Magen-Darm-Beschwerden
– Kopfschmerzen
– Gliederschmerzen
– Verlust Geschmack- und Geruchssinn

Kontaktieren Sie die Ärztin/den Arzt 
Ihres Kindes. 
Die Ärztin/der Arzt entscheidet über das 
weitere Vorgehen, unter anderem ob ein 
Test gemacht werden muss. 

Nein

Ja

Ja

Wenn ein Kind mit Symptomen, die für COVID-19 sprechen könnten, engen Kontakt zu einer symptomatischen Person >12 hatte, sollte diese Kon-
taktperson getestet werden. Ist der Test der Kontaktperson positiv, soll das symptomatische Kind ebenfalls getestet werden.
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