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Kuten koko koronakevään aikana, niin myös jatkossa on tärkeää muistaa, että tulemme töihin tai
opiskelemaan täysin oireettomina. Jokaisen riverialaisen on siis muistettava, että oireisena ei
osallistuta lähiopetukseen eikä tulla oppilaitokseen töihin. Tarvittaessa tulee hakeutua
koronatesteihin.
Riverialaisten tulee edelleen tiukasti noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Siivousta on
tehostettu puhtauspalveluiden toimesta ja niiden pintojen ja tilojen puhdistamiseen, jotka kuuluvat
meille itse kullekin on tarjolla välineitä ja puhdistusaineita.
Lisäksi eri porrastusaikoja esim. ruokailujen yhteydessä tulee noudattaa. Tämä on
ensiarvoisen tärkeää.
Lähi- ja etäopetus
Lähiopetus, työtoiminta ja erilaiset harjoitukset järjestetään tavallista väljemmin, turvavälit
huomioidaan mahdollisimman hyvin ja tarpeettomia fyysisiä lähikontakteja vältetään. Mikäli
opetusta tulee järjestää suurelle osallistujajoukolle, hyödynnetään etäyhteyksiä. Etäopetus
toteutetaan työjärjestyksen mukaan ja siitä on erillinen merkintä työjärjestyksissä. Toimintaa
voidaan myös tarkoituksenmukaisesti rytmittää ja porrastaa.
Riverian asuntolat ja vieraat
Koronatartuntojen välttämiseksi kaikkien ulkopuolisten vierailut
asuntoloissamme kielletään toistaiseksi.
Toimitaan vastuullisesti ja suositaan etäyhteyksiä aina, kun se vain on mahdollista.
Riverian järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat
Riveriasta tänä keväänä ja kesänä valmistuneiden opiskelijoiden yhteiset valmistumisjuhlat on
päätetty järjestää 28.8.2020 klo 13-14.30 etäyhteyksin. Tarkemmat kutsut on lähetetty tänään pe
14.8. eteenpäin.
Muut Riverian tilaisuudet ja tapahtumat kuten esim. Toisen asteen yhteys, Asenne-kampanjan
kierrokset, Työelämäpäivät, Kotiväki-illat, tanssit Nurmijärvellä ja avoimet ovet järjestetään tänä
vuonna etäyhteyksin eli niiltä osin tulee suunnitelmat tehdä uudestaan.
Koulutuksiin ja tilaisuuksien osallistuminen maakunnan ulkopuolella
Pääsääntöisesti vältetään osallistumista Pohjois-Karjalan ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin ja
tilaisuuksiin. Mahdollisesti osallistumisesta sovitaan oman esimiehen kanssa.
Riveria ei lähetä opiskelijaosallistujia tai kilpailijoita toistaiseksi minnekään eli esim. Riverian
opiskelijat voivat osallistua Sakustars kilpailuihin siltä osin kuin se on etänä mahdollista.
Eikä kv-liikkuvuuksia toteuta toistaiseksi.
Mahdollinen koronavirustartunta
Mikäli riverialaisella opiskelijalla tai työntekijällä todetaan koronavirustartunta, toimitaan
viranomaisohjeistuksen mukaisesti tehden aktiivista yhteistyötä altistuneiden jäljittämisen ja
ohjeistamisen osalta. Koronavirustartunnan saaneen on oltava poissa oppilaitoksen tiloista
vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin kauan, että hän on ollut vähintään

kaksi vuorokautta oireeton.
Toimintaohjeet on kuvattu Riverian varautumissuunnitelmassa eli tutustuthan viimeistään nyt
suunnitelmaan. Opiskelijat löytävät sen riverialainen.fi sivustolta ja henkilöstömme intrasta.
Viestintä ja yhteyshenkilöt/ koronaepäilyt
Riverian opiskelijoiden tai henkilöstön koronavirusepäilyistä ja vahvistetuista
tartunnoista ilmoitetaan välittömästi Riverian turvanumeroon 0132442 112. Puhelimeen vastaa
ensisijaisesti Riverian turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä tai hallintojohtaja Merja LaituriKorhonen. Mikäli kumpikaan heistä ei vastaa, puhelu siirtyy ringissä Riverian johtoryhmän
jäsenille
Myös terveydenhuollon toimijoiden kanssa sovittu menettely on voimassa ja Riveriassa saamme
nopeasti tiedon, mikäli yhteisössämme tulisi tartuntatapauksia.
Muut muutokset tutkintokoulutuksessa
Koronavirusepidemiasta johtuen ammatillisesta koulutuksesta annettu lakia on muutettu 31.7.2021
saakka näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei
koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa,
ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka
mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua
osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä
joustavammin. Riveriassa opiskelijoiden näytöt suunnitellaan HOKS-prosessissa
ryhmävalmentajien tai tutkinnonosasta vastaavan opettajan toimesta.
Lisätietoja näistäkin järjestelyistä löytyy 27.7.2020 päivitetystä Riverian varautumissuunnitelmasta
ja toimintaohjeesta.
Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja muiden rajavalvonnan piirissä oleviin maihin
matkustaneiden karanteeni on aina 14 pvää
Ryhmävalmentajat tarkastavat passin maahantuloleimasta karanteenin toteutumisen. Mikäli
maahantulosta on alle 14 päivää aikaa, ohjataan opiskelija omaehtoiseen karanteeniin.
Keneltä opiskelijoilta maahantulo tarkastetaan?
• kansalaisuus on muu kuin Suomi tai
• kotiosoite ei ole Suomessa tai
• henkilö on matkustanut rajavalvonnan piirissä olevissa maissa viimeisen 14 päivän aikana.
Kuka tarkistaa?
Tarkistaminen on ensisijaisesti ryhmävalmentajan vastuulla. Myös asuntolaohjaajat tai
opintosihteerit voivat tarkistaa maahantulon.
Mikäli maahantulosta on alle 14 päivää aikaa, opiskelija ohjataan välittömästi omaehtoiseen
karanteeniin. Karanteeniaikana ei voi oleskella oppilaitoksen tai asuntolan tiloissa.
14 päivän omaehtoista karenteeniaikaa ei voi lyhentää oireettomana suoritetulla
koronavirustestituloksella. Myöskään Suomessa oireettomana, omalla kustannuksella teetetyn
koronavirustestin tulos ei ole täysin luotettava. Siun soten toimipisteet testaavat kaikki vähäisestikin
oirehtivat, mutta oireettomia ei testituloksen epäluotettavuuden vuoksi oteta testeihin lainkaan.
Karanteenisuositukset ovat henkilökohtaisia, joten samassa asunnossa omaehtoisessa karanteenissa
olevan henkilön oireeton asuinkumppani saa tulla Riveriaan lähiopetukseen ja töihin. Mikäli taas on
kyseessä tilanne, että oirehtiva perheenjäsen odottaa karanteenissa koronatestauksen tulosta,
suositellaan muita perheenjäseniä jäämään omaehtoiseen karanteeniin siksi aikaa, että negatiivinen

testitulos varmistuu. Mikäli testitulos olisi positiivinen, seuraa siitä joka tapauksessa altistuneiden
eristäminen karanteenissa.
Omaehtoisessa karanteenissa ollaan siis oireettomana, suositusten perusteella. Varsinaiseen
karanteeniin henkilön voi määrätä vain kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.
Suojavisiirien hankinta
Niille Riverian työntekijöille ja opiskelijoille, joiden työssä tai työtoiminnassa fyysisiä turvavälejä
ei pystytä toteuttamaan hankitaan visiirit.
Tällaisia töitä on hius ja kauneudenhoitoalalla, sotealalla ja ravitsemispalveluissa
Maskien hankinta
Maskisuositus ei tällä hetkellä kosketa Pohjois-Karjalaa. (tilanne 14.8.2020)
Suojapleksit
Suojapleksejä hankitaan Riveriaan soveltuvin osin ja tarpeiden mukaan. Keskusteluja käydään
toimialoilla ja tarpeet tuodaan Riverian tilapalvelujen tiedoksi.
Tietokoneiden lainaaminen
Satunnaisia etäpäiviä varten emme lainaa tällä hetkellä oppilaitoksen tietokoneita opiskelijoille.
Viestintä epidemia-aikana
Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen viestitään riverialainen.fi- sivustolla sekä Wilma-viestein.
Eri viestintäkanavien seuraamisen tärkeys siis vain korostuu. Seuraathan siis Wilma
viestintää, riverialainen.fi ja työjärjestyksiä
PIDETÄÄN ITSESTÄMME JA TOISISTAMME HUOLTA!

