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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
Suomi-kouluopetukseen saa osallistua vain täysin terveenä. (Varmuudella allergiasta johtuvat 
oireet eivät ole este opetukseen osallistumiselle.) Suomi-kouluun ei myöskään voi osallistua, mikäli 
joku perheenjäsenistä odottaa koronatestitulosta tai jollakin perheenjäsenistä 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. Etäisyyden pitämiseen liittyvä sääntö ei 
koske koululaisten etäisyyttä toisiinsa.

Koulun opetusryhmät pysyvät aina kuin mahdollista erillään toisista opetusryhmistä.

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 kaikkea oleskelua koulualueella muutoin kuin lapsia tuodessa ja 
hakiessa tai Suomi-koulun järjestämään tilaisuuteen osallistuessa. 
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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
Koko koulun juhlia tai muita luokkien yhteisiä tilaisuuksia ei toistaiseksi järjestetä. Luokkakohtaisiin 
tapahtumiin on huoltajien mahdollista osallistua. Tällöin tulee huolehtia etäisyys- ja 
hygieniasäädösten noudattamisesta ja huoltajien tulee käyttää maskia niin sisä- kuin 
ulkotiloissakin. Osallistujamäärä ei saa ylittää 30 hlöä (mukaan lukien lapset).

B Etäisyyden pitämiseen liittyvät säännöt
Opettajat pitävät mahdollisuuksien mukaan turvallista etäisyyttä (1,5 m) oppilaisiin. Etäisyyden 
pitämisen lisäksi opettajat käyttävät kasvomaskia aina koulun sisätiloissa. 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.

C Hygieniasäännöt
Hygienian osalta noudatetaan hallituksen ja muiden toimijoiden asettamia ohjeistuksia, joista 
informoidaan perheitä kouluvuoden alussa sekä tarvittaessa myös kouluvuoden aikana. 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.

Luokkatilat tuuletetaan ennen oppitunteja sekä mahdollisuuksien mukaan oppituntien aikana, 
esimerkiksi evästauolla. Syöminen ja juominen on sallittua vain istuen.

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 laulaminen on sallittua, mutta riittävistä etäisyyksistä sekä tilan huolellisesta 
tuulettamisesta tulee pitää huolta.

Fyysisiä kontakteja sekä välineiden jakamista liikuntaleikeissä tulee välttää. Liikuntaleikkien tulisi 
tapahtua mahdollisuuksien mukaan ulkona.
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F Työntekijöihin liittyvät säännöt
Kaikkien Winterthurin Suomi-koulun työntekijöiden sekä toimihenkilöiden tulee koulun toiminnassa 
mukana ollessaan noudattaa sekä hallituksen, kantonin ja Sekundarschule Lindbergin 
suojauskonseptin sääntöjä että Winterthurin Suomi-koulun COVID-19-suojauskäytäntöjä.

Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden turvallisuudesta työpaikalla pidetään erityistä huolta. Näistä 
toimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti ko. työntekijän/työntekijöiden sekä koulunjohtajan 
kesken.

G Eristämis- ja karanteenitoimenpiteet
Suomi-koulu ei vastaa eristämis- tai karanteeniohjeistuksesta, vaan mahdollisissa tartunta- tai 
alt istumistapauksissa tulee toimia terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. 
Tartuntatapauksissa tulee kuitenkin ottaa myös koulunjohtajaan yhteyttä, mikäli on osallistunut 
Suomi-kouluopetukseen alle 48 tuntia ennen oireiden alkamista tai positiivisen testituloksen 
saamista.
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