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VARAUTUMISSUUNNITELMA JA TOIMINTAOHJEET
KORONAVIRUSTARTUNTOJEN EHKÄISEMISEKSI LÄHITOIMINNAN ALKAESSA
SYKSYLLÄ 2020
Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että valmiussuunnitelmat epidemiasta mahdollisesti
aiheutuvien ongelma- ja kriisitilanteiden varalle ovat ajantasaiset. Näin kesän kynnyksellä on
aika päivittää maaliskuussa Koronaviruspandemian alkaessa laadittua suunnitelmaa ja ohjetta.
Koronaviruksesta on jo paljon tietoa, mutta ei riittävästi, jotta voitaisiin suurella varmuudella
sanoa, onko tartuntojen määrän kevään edetessä havaittu hiipuminen pysyvää ja johtaako
se viruksen talttumiseen vai onko tasaisemman vaiheen jälkeen tulossa uusi tartuntojen lisääntymisaalto tai kausi-influenssan tapaan uusi esiintymiskausi. Erilaisia ennusteita on
useita. Kuten epidemian alkuvaiheessa, Riverian syksyn 2020 valmiussuunnitelma perustuu
huolelliselle tilanteen seurannalle, hallituksen suositusten, ohjeiden ja määräysten noudattamiselle ja tartuntojen ennaltaehkäisylle.
Jokainen Riveria-yhteisön jäsen (työntekijä ja opiskelija) voi luottaa siihen, että mikäli viranomaisten ohjeistus tiedottamisesta tai toiminnasta muuttuu, toimintaohjeita päivitetään ja
niistä viestitään Riveriassa viipymättä.
Suomen hallitus antoi yleisistunnossaan 6.5.2020 periaatepäätöksen, jossa kuvataan hallituksen hybridistrategiaa koronavirusepidemian torjumiseksi ja kerrotaan miten aiemmin keväällä asetetuista rajoitustoimenpiteistä hallitusti ja asteittain luovutaan.
Hallituksen suosituksen mukaan Riveriassa jatketaan etäopetusta ja etätyötä 31.7.2020
saakka. Oppilaitoksen tilat pysyvät pääsääntöisesti suljettuina ja lähitoimintaa järjestetään
vain valmistuville opiskelijoille esimiehen luvalla.
Riverian henkilökunta ei osallistu fyysisesti talon ulkopuolella järjestettäviin ja työtehtäviin
liittyviin koulutuksiin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin (12.3.2020 alkaen)
toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Tilaisuuksiin voi osallistua tietoverkkojen
välityksellä. Kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista kotimaassa vältetään edelleen toistaiseksi.
Jokaisen henkilön tulee omalta osaltaan tarkoin harkita erilaisissa lähikontaktitilantessa olemista esim. harrastustoiminnan tiimoilta. Kaikki ulkomaan matkat ovat Riveriassa toistaiseksi peruttuna (12.3.2020 alkaen) eikä ulkomailta Riveriaan saapuvia henkilöitä ja ryhmiä oteta vastaan.
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Lähitoimintaan ja oppilaitoksen tiloihin paluu 1.8.2020 alkaen
Lähiopetus alkaa Riverissa elokuun alussa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoiden työjärjestykset julkaistaan Wilmassa. Lähiopetuksen järjestämisessä on huomioitu ryhmäkokojen pitäminen hallituksen voimassa
olevien kokoontumisrajoitusten mukaisina. Luokkatiloissa huolehditaan turvallisista ihmisten välisistä etäisyyksistä käytännön järjestelyin.
Normaalin arjen toiminta turvataan tehokkaalla puhtaanapitotoiminnalla sekä jokaisen Riveria-yhteisön jäsenen vastuullisella ja kanssaihmiset huomioivalla toiminnalla. Puhtauspalveluiden henkilöstö hoitaa samat pinnat kuin normaalioloissakin. Työpöytien ja mm. tietokoneiden ja laitteistojen näppäimistöjen pyyhkiminen on jokaisen käyttäjän oma tehtävä. Työsaleissa työkoneilla työskennellessä käytetään suojakäsineitä. Puhdistusaineiden saatavuudesta ja käsidesien riittävän tiheästä sijoittelusta huolehditaan kaikissa tiloissa.
Riveriassa emme voi järjestää lähiopetusta siten, että lähiopetusryhmät olisivat aina samoista henkilöistä koostuvia, samoissa tiloissa kokoontuvia ja vain opettajat liikkuisivat, joten jokaisen Riveria-yhteisön jäsenen vastuu omasta ja lähiympäristön turvallisuudesta korostuu.
Ruokailuaikojen porrastusta opiskelija- ja henkilöstöravintoloissamme jatketaan ajallisesti.
Ruuhkien välttämiseksi on tärkeää, että jokainen noudattaa omassa työjärjestyksessään
määriteltyä ruokailuaikaa. Ravintoloiden pöydät ja tuolit järjestetetään voimassaolevien etäisyys- ja kokoontumisrajoitusten mukaan ja puhtaanapidosta huolehditaan. Ruokailua nopeutetaan annostelemalla ruoka valmiiksi ja tarjoamalla valmiiksi tehtyä salaattisekoitusta.
Kasvomaskien ja hengityssuojien käytössä noudatetaan hallituksen tilaaman selonteon pohjalta syksyyn mennessä tulevaa ohjeistusta. Kasvomaskien vapaaehtoinen käyttö on sallittua, mutta työnantajana Riveria ei toistaiseksi hanki kasvomaskeja henkilöstölle tai opiskelijoille.
Syksyn yhteisiä, Riverian perinteisesti järjestämiä tilaisuuksia sekä mm. yhteisiä valmistujaisjuhlia 28.8.2020 suunnitellaan järjestettäviksi normaaleina tilaisuuksina kuitenkin varautuen järjestämään tilaisuudet tarvittaessa vaihtoehtoisesti myös etänä.
Riverian toimintaa tukevien palveluiden henkilöstöllä on mahdollisuus palata lähityöskentelyyn 1.8.2020 alkaen. Kaikki ohjeistus, mitä on aikaisemmin sekä Riverian että terveysviranomaisten toimesta annettu vain täysin terveenä työhön tulemisesta, käsi- ja yskimishygienista sekä turvallisen välimatkan pitämisestä, ovat edelleen voimassa. Varovaisuuteen on
syytä syksylläkin.
Koronapandemia vaikuttaa Riveriassa meneillään olevaan toimitilasuunnitteluun ja arjen
työn muotoiluun pysyvästi. Niitä työntekijöitä, joiden työtehtävät mahdollistavat etätyöskentelyn, suositellaan neuvottelemaan normaaliajan etätyö- tai joustotyösopimukset esimiehensä kanssa. Henkilöstön tulee varautua siirtymään lyhyellä valmistautumisajalla epidemian yltyessä takaisin täysiaikaiseen etätyöhön.
Linkit etätyön ohjeistukseen ja joustotyöohjeisiin
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Testaa, jäljitä, eristä ja hoida -hybridistrategian mukainen toiminta
Riverian henkilöstöä ja opiskelijoita suositellaan hakeutumaan yleisten suositusten mukaisesti flunssa- tai hengitystieoireiden ilmetessä matalalla kynnyksellä koronatesteihin, joihin
15.5.2020 tiedon mukaan pääsee erittäin hyvin kaikkialla julkisen terveydenhoidon palveluyksiköissä koko maassa. Riveriassa koronatestaus suoritetaan Siun soten toimipisteissä.
Altistuneiden tehokkaaksi jäljittämiseksi ja eristämistoiminnan mahdollistamiseksi on Suomessa kehitteillä mobiilisovellus, jonka odotetaan valmistuvan kesän aikana. Riveria suosittelee henkilöstöä ja opiskelijoita lataamaan sovelluksen ja käyttämään sitä ohjeiden mukaisesti heti sovelluksen valmistuttua ja tultua yleiseen jakeluun.
Tartunnan ilmetessä Riveriassa, altistuneiden jäljittäminen, altistuneiden eristämisestä päättäminen ja oppilaitoksen tilojen käytön rajoittamisesta päättäminen tapahtuu tartuntatautilain nojalla ja päätökset tekevät sairaanhoitopiirin infektiotaudeista vastaava lääkäri sekä
aluehallintovirasto. Riverian henkilöstö avustaa terveydenhuollon viranomaisia, muttei tee
itsenäisiä päätöksiä altistuneiden jäljittämisestä tai eristämisestä eikä oman toiminnan rajoittamisesta.
Syksyn aikana on myös mahdollista, että Suomen hallitus muuttaa nyt voimassa olevaa ns.
hybridistrategiaansa. Riveria seuraa ja toimii päätösten mukaisesti.

Ohjeet oirehtiville henkilöille ja heidän huoltajilleen
Jos sinulla on flunssan oireita, jää kotiin ja ota yhteyttä puhelimitse:
- opiskelija soittaa:
o Siun Soten päivystys puh. 116 117
o ryhmävalmentajalle
- henkilöstö soittaa:
o Siun Soten päivystys puh. 116 117 tai Terveystalon Digihoitaja 09 42 46 8925
o esimiehelle
o omailmoituksella esimiehelle voit olla normaalikäytännön mukaan 1 - 5 päivää
poissa töistä. Kausi-influenssa tai muuna epidemia-aikana voit olla jopa 1 + 9
päivää poissa töistä ilman lääkärintodistusta. Esimies myöntää poissaololuvan
päivän tai kaksi kerrallaan. Pidä siis yhteyttä sairastaessasi.
Ajantasaista tietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta:
THL:n päivittyvä ajankohtaistiedote.

Viestintä ja yhteyshenkilöt
.
Riverian opiskelijoiden tai henkilöstön koronavirusepäilyistä ja vahvistetuista tartunnoista
ilmoitetaan välittömästi Riverian turvanumeroon 013 2442 112. Myös terveydenhuollon toimijoiden kanssa sovittu menettely on voimassa ja Riveriassa saamme nopeasti tiedon, mikäli yhteisössämme tulisi tartuntatapauksia.
Puhelimeen vastaa ensisijaisesti Riverian turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä tai hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen. Mikäli kumpikaan heistä ei vastaa, puhelu siirtyy ringissä Riverian johtoryhmän jäsenille.
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Jatkuvuuden hallinta
Epidemian leviämisen ehkäisyssä on tärkeää, että oppilaitokset informoivat opiskelijoita ja
heidän vanhempiaan tai huoltajiaan siitä, että opiskelijat eivät osallistu sairaana opetukseen
eikä heitä lähetetä sairaana oppilaitokseen. Covid 19 -tautiin sairastuneen tulee olla poissa
oppilaitoksesta, kunnes hän on ollut kuumeeton ja muuten oireeton vähintään kaksi vuorokautta. Tavanomaisissa infektiosairauksissa riittää yhden oireettoman päivän poissaolo. Samat periaatteet koskevat kaikkia opiskelijoita, opettajia ja oppilaitoksen muuta henkilöstöä.
Poissaololupien myöntämisestä muuten kuin sairauden vuoksi on opetushenkilöstöä ohjeistettu 12.3.2020. Niin kauan kuin terveys- tai muut viranomaiset eivät toisin määrää, toimimme Riveriassa normaalien arkikäytänteiden mukaisesti ja kehotamme kaikkia itsensä
terveeksi tuntevia tulemaan töihin, lähiopetukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
Lopullinen päätöksenteko työ- ja opiskelukuntoisuudesta jää henkilöille itselleen, alaikäisten
huoltajille, opettajille tai terveydenhuollon henkilöstölle tapauskohtaisesti. Myös pelko ja
huolestuneisuus voivat täyttää akuutin sairastumisen merkit ja olla peruste lyhytaikaiseen
poissaoloon. Poissaolon kesto on määriteltävä muissa kuin koronaviruksesta johtuvissa
poissaoloissa tapauskohtaisesti.
Koronan riskiryhmään kuuluvat pääsääntöisesti ikääntyneet, jotakin perussairautta sairastavat henkilöt. Myös työikäisiä ja nuoria riskiryhmäläisiä on. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden ja opiskelijoiden osallistumisessa lähitoimintaan noudatetaan henkilön oman hoitavan lääkärin ohjeita ja suosituksia. Sama käytäntö on voimassa myös tapauksissa, että työntekijällä tai opiskelijalla on lähipiirissä riskiryhmäläisiä. Oma ilmoitus käytäntö on voimassa
vain, jos itse on sairaana.

Toiminta virustartuntaepäilyksen ilmetessä kesken päivän
Mikäli henkilölle kehittyy virustartunnan oireita kesken päivän, tulee hänet siirtää mahdollisuuksien mukaan erilliseen tilaan ja alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä otetaan yhteyttä
tämän huoltajiin.
Tärkeää on ottaa yhteys Siun Soten päivystykseen lisäohjeistuksen saamiseksi. Mikäli tartuntaepäilyksen ilmenemisen aikana voimassaolevat THL:n kriteerit täyttyvät, henkilö toimitetaan sairaalaan siten, että hän on mahdollisimman vähän kosketuksissa muihin henkilöihin. Kuljettajan ja sairastuneen täytyy huomioida tartuntariski huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Sairastuneen kuljetustapa määräytyy tapauskohtaisen tilanneharkinnan mukaan huomioiden tilanteen olosuhteet ja oireiden vakavuus.
Siun Soten ajantasainen tiedote koronaviruksesta
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Toiminta uuden tartunta-aallon alkaessa
Mikäli koronapandemia yltyy syksyllä, on Suomen hallitus valmis toimimaan nopeasti oman
strategiansa suhteen ja mahdollista on, että tiukempiin rajoitustoimiin palataan vielä. Riveriassa seurataan ja noudatetaan hallituksen linjauksia.

Asian käsittely opiskelijoiden kanssa
Syksyn 2020 lähitoimintaa koskeva varautumissuunnitelma lähetetään henkilöstölle ja opiskelijoille 18.5.2020. Ryhmävalmentajat ja opettajat keskustelevat kevään etäopetustilanteiden yhteydessä myös koronatilanteesta ja syksyllä tapahtuvasta lähitoimintaan palaamisesta opiskelijoiden kanssa ja ohjaavat heitä oikean tiedon lähteille. Varautumissuunnitelman ja toimintaohjeen sisällöistä tulee keskustella turhaa huolta ja pelkoa herättämättä.
Syksyn aikana tullaan järjestämään erilaisia mahdollisuuksia keskustella ja purkaa etäopetuksen ja -ohjauksen aikaisia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Erilaisista keskustelufoorumeista ja muista tilaisuuksista tiedotetaan viimeistään elokuussa.

MATKUSTUSTURVALLISUUS
Matkustaminen pandemia-aikana
Riveriassa seurataan ja noudatetaan sekä henkilöstön että opiskelijoiden suhteen ulkoministeriön matkustussuosituksia. Tämä poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa matkustusturvallisuuteen kaikkialla maailmassa, minkä vuoksi ulkoministeriö suosittelee noudattamaan erityistä varovaisuutta kaikkialla. Ulkoministeriön suosituksen mukaan nyt ei tule tarpeettomasti matkustaa minnekään. Tarpeettomana matkustamisena pidetään mm. vapaa-ajan
matkustamista. Riveriassa on kielletty matkustaminen ulkomaille 12.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Kielto koskee Riveriassa henkilöstön työmatkoja ja opiskelijoiden opiskeluun liittyviä matkoja mutta kieltoa kehotetaan lisäksi noudattamaan suosituksena myös vapaa-ajanmatkustamista koskien. Jokainen tekee kuitenkin omasta vapaa-ajan matkustamisestaan oman
päätöksensä. Palattuaan ulkomaanmatkalta jokainen Riverialainen työntekijä ja opiskelija
on velvoittettu pysymään kahden viikon ajan karanteenin omaisissa olosuhteissa saapumatta lainkaan Riverian tiloihin.
Mikäli työntekijä on ennen matkaansa sopinut esimiehensä kanssa etätyöstä matkan jälkeisenä karanteeniaikana, voi karanteeniaika olla palkallista työaikaa. Mikäli etätyömahdollisuutta ei ole, tulee karanteenin ajaksi hakea vuosilomaa, käyttää työaikaliukumaa tai hakea
palkatonta vapaata.
Ulkoministeriön etusivu :lta löytyy ajantasaista ohjeistusta matkustamiseen.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // PL 70 (Tulliportinkatu 3) // 80101 Joensuu
P. 013 244 200 // kirjaamo@riveria.fi // RIVERIA.FI // Y-tunnus: 0212371-7
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo

6 ( 6)

18.5.2020

Ulkomaalaisten vastaanottaminen pandemia-aikana
Ulkomaalaisten henkilöiden ja henkilöryhmien vastaanotto on lopetettu Riveriassa 12.3.
2020 alkaen toistaiseksi. Ulkomaalaisia vastaanottavat henkilöt vastaavat tämän tiedotteen
sisällön välittämisestä heille.
Ulkomailta saapuvia Riverian omia henkilöitä (henkilöstö ja opiskelijat) ohjeistetaan toimimaan tässä ohjeessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
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