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Oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat 
 
 
Hei! 

Kuten aiempinakin vuosina, on tähän aikaan ilmassa koulutyön alkamiseen liittyvää 
odotusta. Lomat ovat takana ja koulukavereita kaivataan jo. Uuden lukuvuoden odotuksen 
aiheuttama jännitys päättyy 12.8. koulujen avatessa jälleen ovensa. Kotkan kouluissa 
koulutyö alkaa turvallisuutta korostavin painotuksin.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat 
julkaisseet 4.8.2020 päivitetyt suositukset ja ohjeet opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Opetushallitus on päivittänyt omat suosituksensa 
7.8.2020. Näiden suositusten tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan opetusta 
koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille, nuorille ja henkilökunnalle. 
Noudattamalla suosituksia voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata 
mahdollisissa tartuntatilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. 
Koronaviruksen suhteen tilanne Kymenlaaksossa on tällä hetkellä vakaa. Omalla 
toiminnallamme voimme vaikuttaa siihen, että tilanne pysyy jatkossakin hyvänä. Opetus 
käynnistyy sekä perusopetuksessa että lukioissa lähiopetuksena, mutta ihan entiseen 
emme kuitenkaan palaa. Korostamme monin tavoin turvallisuusajattelun tärkeyttä koulun 
arjessa. 
 
 
Keskeisiä ohjeita, joita noudatamme perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: 
 

Hygieniaohjeiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää! Kädet pestään mm. kouluun 
tullessa, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen, 
wc-käyntien jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin 
paperisiin käsipyyhkeisiin. Käsidesiä käytetään täydentämään käsien pesun vaikutusta tai 
silloin kun pesu ei ole mahdollista.  
 
Kouluun ei tulla oireisena.  
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 
Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos perusopetuksen oppilas 
sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan 
huoltajaa aikuisen valvonnassa. Lukiolaisen sairastuessa tulee hänen poistua välittömästi 
oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan odottamaan noutoa. Oireisten tulee herkästi 
hakeutua koronavirustestiin ja noudattaa saamiaan terveysviranomaisen ohjeita. 
 
Jos peruskoulussa tai lukiossa todetaan koronavirustartunta  
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan sairaanhoitopiirin 
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan jollakulla 
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koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja 
asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin 14 vuorokaudeksi.  
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 
vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut 
vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun. 

 
Palattuaan ulkomaanmatkalta oppilaan tai opiskelija jää kotiin omaehtoiseen 14 
vuorokauden karanteeniin, jonka ajaksi koululta järjestetään etäopetus. Huoltaja sopii 
asiasta koulun kanssa. Kouluun palataan, kun karanteeniaika on kulunut loppuun.  

Oppilaan ja opiskelijan oma koulu tiedottaa lukuvuoden käynnistymisestä ja 
koulukohtaisista järjestelyistä tarkemmin. Oppilaiden ja opiskelijoiden tulee huolella 
noudattaa koulun antamia ohjeita mm. uusista järjestelyistä, turvaväleistä, välitunneista, 
ruokailusta ja poissaoloista. 

Tiedotamme erikseen koulujen toimintaan liittyvistä mahdollisista muutoksista, jos 
tartuntatautitilanne Kotkassa tai lähialueella muuttuu merkittävästi. 

Linkit perusopetusta ja lukiokoulutusta koskeviin suosituksiin: https://valtioneuvosto.fi/-
/1410845/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-
suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi- 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen 

Odotamme valtakunnallista ohjeistusta kasvosuojainten käytöstä. Kasvomaskien 
omaehtoinen käyttö on jo nyt mahdollista noudattaen niiden käytöstä annettuja ohjeita.  

Toivotan yhdessä opetustoimen henkilöstön kanssa kaikki uudet ja vanhemmat oppijat 
lämpimästi tervetulleiksi koulutyön pariin! 

 
 

     Jukka Tanska 
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