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Uusi lukuvuosi ammattiopistossa alkaa 12.8.2020. Jatkavien opiskelijoiden osalta opiskelu 
alkaa lukujärjestyksen mukaisesti. Lukiossa opinnot alkavat torstaina 13.8.2020. 

Olemme viime kevään korona-arjen kokemuksia viisaampia, mutta varmasti kaikilla on 
syyskauden alkaessa monia kysymyksiä mielessään. Emme vielä täysin tiedä, mitä syksy 
tuo tullessaan.  

Novidan henkilöstö ja opiskelijat suoriutuivat poikkeuksellisesta keväästä hienosti. On täysi 
syy luottaa siihen, että mahdolliset vaikeatkin tilanteet saamme yhdessä hoidettua myös 
tänä syksynä. Toivon, että huoltajat antavat tukensa henkilöstölle, joka tekee työtään 
jatkuvan epävarmuuden alla. Hyvä yhteistyö kotien kanssa on koko toimintamme perusta. 

Arki alkaa kaikilla lähiopetuksessa, ja toivottavasti voi sellaisena myös jatkua 
mahdollisimman normaalisti. Kaikkien on syytä jatkaa vastuullisesti hyvää käsi- ja 
yskimishygieniaa, pitää turvavälejä sekä minimoida fyysisiä kontakteja edelleen. 

Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei 
osallistuta oireisena 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (THL:n ohje) 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus). Opiskelijan tai opettajan ei pidä 
osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos 
hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien 
tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. 

Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai 
siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos 
on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi opiskelija osallistua lähiopetukseen ja 
muuhun toimintaan oppilaitoksen tiloissa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. 
Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet 
myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen koronavirustestiin ja 
välttää kontaktia muihin. 

Novidan toiminnan yksityiskohtia täsmennetään jatkuvasti. Seuraamme 
ohjeistuksissamme eri tahoilta (mm. OKM, OPH, THL) tulevia ohjeita ja suosituksia. 
Teemme parhaamme toteuttaaksemme ohjeiden tarkoitusta paikallisiin olosuhteisiin 
järkevällä tavalla. Ohjeet ovat nähtävissä Novidan kotisivuilla sekä Wilmassa.  

4.8.2020 THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päivittäneet omat suosituksensa 
opetuksen järjestämiseen (suositus) 
(https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeak

ouluille+4.8.2020.pdf/25573c91-57c1-8e6d-d7a0-

8f515c647896/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille+4.8.2020.pdf?t=15965509

14841). Ne jokaisen on syytä lukea läpi siltä osin, mikä koskee itseä ja omaa perhettä. 
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Tärkeintä on muistaa, että kouluun ei pidä tulla, jos on vähänkään hengitystieinfektion 
oireita. Vastuullinen toiminta ja toisten huomioiminen on meiltä kaikilta paras keino pitää 
arki mahdollisimman normaalina. 

Koulujen rehtorit ja koulutuspäälliköt ohjeistavat yksityiskohtaisemmin talojensa 
toimintaperiaatteista ja arjen toiminnan yksityiskohdista omille tahoilleen. 

Toivotamme kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta 2020 – 2021! 
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