
Novidan koronatiedote 3.12.2021 

Novidassa lisätään opiskelijoiden ja henkilökunnan terveysturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tiistaista 
7.12.2021 alkaen vuoden loppuun saakka. Novidassa ei järjestetä tilaisuuksia, joissa on yli 25 henkilöä. 
Novidan asiakaspalvelut toimivat normaalisti, mutta niissä otetaan huomioon tehostettu turvallisuus. 
Asiakkailta ja oppilaitoksen tiloissa liikkuvilta ulkopuolisilta ihmisiltä edellytetään hengityssuojainta. 

Jos koronatilanne edellyttää, Novidassa ja sen eri toimipaikoissa on valmius nopeasti siirtyä osittain tai 
kokonaan etäopetukseen. Päätöksen etäopiskeluun siirtymisestä tekee toimipaikan apulaisrehtori ja 
lukiossa rehtori. Koko Novidan siirtymisestä etäopetukseen päättää Novidan pedagoginen rehtori. 

Lukio 
Lukiossa opetus toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijoilla on vahva suositus hengityssuojaimen 
käyttämiseen siitä riippumatta, onko hän rokotettu tai ei. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma 
henkilökohtainen hengityssuojain, mutta myös Novida jakaa hengityssuojaimia. Käsihygieniaan kiinnitetään 
erityistä huomiota. Ruokailussa noudatetaan tehostettuja turvavälejä ja ryhmien välisiä kontakteja tulee 
kaikissa tilanteissa välttää. Yhteistä joulujuhlaa ei järjestetä.  

Ammattiopisto 
Ammatillisessa koulutuksessa opetus toteutetaan lähiopetuksena. Myös työpaikoilla annettava opetus 
annetaan normaalisti. Opiskelijoilla on vahva suositus hengityssuojaimen käyttämiseen siitä huolimatta, 
onko hän rokotettu tai ei. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma henkilökohtainen hengityssuojain, mutta myös 
Novida jakaa hengityssuojaimia. Ruokailussa noudatetaan tehostettuja turvavälejä ja ryhmien välisiä 
kontakteja tulee kaikissa tilanteissa välttää. Yhteistä joulujuhlaa ei järjestetä. 

Novidan henkilökunta 
Mikäli työtekijän toimenkuva mahdollistaa etätyön, voi esimies tapauskohtaisesti antaa luvan osittaiseen 
etätyöhön vuoden 2021 loppuun saakka. Työsuojelulain perusteella työnantaja edellyttää, että 
henkilökunta käyttää hengityssuojainta aina, kun ollaan toisten ihmisten kanssa lähietäisyydellä. Tämä 
määräys koskee koko henkilökuntaa siitä riippumatta, onko rokotettu tai ei.  

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 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. 


