
 

Novidan koronatiedote 26.11.2021 

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on nopeasti heikentynyt ja maakunta on siirtynyt pandemian leviämisvaiheeseen. 
Novidassa lisätään opiskelijoiden ja henkilökunnan terveysturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä maanantaista 
29.11.2021 alkaen. Novidassa ei järjestetä tilaisuuksia, joissa on yli 50 henkilöä. Novidan asiakaspalvelut toimivat 
normaalisti, mutta niissä otetaan huomioon tehostettu turvallisuus. 

Lukio 
Lukiossa opetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena. Opiskelijoille annetaan vahva suositus hengityssuojaimen 
käyttämiseen siitä riippumatta, onko hän rokotettu tai ei. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma henkilökohtainen 
hengityssuojain, mutta myös Novida jakaa hengityssuojaimia. Ruokailussa noudatetaan turvavälejä. Yhteistä 
joulujuhlaa ei järjestetä. Perjantaina 3. joulukuuta pidettävä syksyn ylioppilasjuhla striimataan ja sitä voi seurata 
etänä. Juhlasalissa on enintään 50 henkilöä turvallisuusetäisyydet huomioiden ja hengityssuojaimilla varustettuina. 

Ammattiopisto 
Ammatillisessa koulutuksessa opetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena. Myös työpaikoilla annettava opetus 
annetaan normaalisti. Opiskelijoille annetaan vahva suositus hengityssuojaimen käyttämiseen siitä huolimatta, onko 
hän rokotettu tai ei. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma henkilökohtainen hengityssuojain, mutta myös Novida jakaa 
hengityssuojaimia. Ruokailussa noudatetaan turvavälejä. Yhteistä joulujuhlaa ei järjestetä. Luokkakohtaisesti voidaan 
pitää pieniä juhlatilaisuuksia, joissa otetaan huomioon turvallisuustekijät. 

Novidan henkilökunta 
Kuntayhtymän koko henkilökunta on normaalisti työpaikalla. Poikkeuksen tekevät lääketieteellisin perustein 
riskiryhmään kuuluvat työntekijät, jotka voivat esimiehen päätöksellä olla osittaisessa tai kokonaan etätyössä 
työtehtävästä riippuen. Työsuojelulain perusteella työnantaja edellyttää, että henkilökunta käyttää hengityssuojainta 
aina, kun ollaan toisten ihmisten kanssa lähietäisyydellä. Tämä määräys koskee myös koko henkilökuntaa siitä 
riippumatta, onko rokotettu tai ei. Yhtymähallitus päätös eräiden henkilöstöryhmien osittaisesta 
etätyömahdollisuudesta on edelleen voimassa. Novidan henkilökunnan kaikki pikkujoulut on peruttu. 

Tehostettu turvallisuus ja valvota 
Kaikissa Novidan tiloissa tulee jokaisen opiskelijan ja työntekijän huolellisesti noudattaa Terveyden- ja 
hyvinvointilaitoksen (THL), opetus- ja kulttuuriministeriön (OPM), Opetushallituksen (OPH) sekä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin ja kunnan terveydenhoitoviranomaisen antamia korona-ajan ohjeita. Erittäin vahva maskisuositus 
on edelleen voimassa, kipeänä ei saa tulla kouluun ja vähäisistäkin koronaoireista pitää hakeutua testiin. 

Novidan henkilökunta ohjaa ja opastaa opiskelijoita turvallisuusasioissa. Esimiehet valvovat turvallisuusohjeiden 
noudattamista. 

Kuntayhtymä ja Novida seuraavat huolella kuntien koronatilannetta, viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. 
Mahdollisista muutoksista  Novidan toimintaan ilmoitetaan opiskelijoille, huoltajille sekä henkilökunnalle viipymättä 
wilma-viestillä ja Novidan www-sivuilla. 
 
Lisätietoja antavat 
Lukio: rehtori Hannu Lahti puh. 050 5126 049. 
Ammattiopisto: apulaisrehtori Juha Jokinen (Uusikaupunki ja Lieto) puh. 050 376 1040 ja apulaisrehtori Jouko 
Tevasaari (Loimaa) puh. 040 900 1282. 
Novida ammattiopisto ja lukio: pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340. 
Henkilökunta: talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala puh. 040 900 1322. 

 
 


