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Lukio 
Lukiossa opetus toteutetaan normaalisti lähiopetuksena. Opiskelijoille annetaan vahva suositus 
hengityssuojaimen käyttämiseen siitä riippumatta, onko hän rokotettu tai ei. Huoltajien toivotaan 
kannustavan nuoria hengityssuojaimen käyttöön. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma henkilökohtainen 
hengityssuojain, mutta myös Novida jakaa hengityssuojaimia. Hyvästä käsihygieniasta tulee edelleen 
huolehtia ja porrastetussa ruokailussa noudatetaan turvavälejä.  

Ammattiopisto 
Ammatillisessa koulutuksessa opetus toteutetaan normaalisti lähiopetuksena. Myös työpaikoilla annettava 
opetus annetaan normaalisti. Opiskelijoille annetaan vahva suositus hengityssuojaimen käyttämiseen siitä 
huolimatta, onko hän rokotettu tai ei. Huoltajien toivotaan kannustavan nuoria hengityssuojaimen 
käyttöön. Lähtökohtaisesti jokaisella on oma henkilökohtainen hengityssuojain, mutta myös Novida jakaa 
hengityssuojaimia. Hyvästä käsihygieniasta tulee edelleen huolehtia ja porrastetussa ruokailussa 
noudatetaan turvavälejä. Jos Loimaan Hämeentien asuntolassa asuva opiskelija sairastuu, koulutuspäällikkö 
on yhteydessä Loimaan kaupungin tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tilanteen ja vaadittavien 
toimenpiteiden arvioimiseksi. 

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 koko henkilökuntaa siitä riippumatta, onko rokotettu tai ei. Yhtymähallituksen päätös 
eräiden henkilöstöryhmien osittaisesta etätyömahdollisuudesta on voimassa. 

Tehostettu turvallisuus ja valvonta 
Kaikissa Novidan tiloissa tulee jokaisen opiskelijan ja työntekijän huolellisesti noudattaa Terveyden- ja 
hyvinvointilaitoksen (THL), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Opetushallituksen (OPH) sekä Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin ja kunnan terveydenhoitoviranomaisen antamia korona-ajan ohjeita, suosituksia 
ja määräyksiä. Erittäin vahva maskisuositus on edelleen voimassa, kipeänä ei saa tulla kouluun ja 
koronaoireista pitää viranomaisten ohjeita noudattaen tarvittaessa hakeutua kunnallisen terveydenhuollon 
järjestämään testiin. Useat kunnat ovat luopuneet lieväoireisten testaamisesta. Lisätietoja ja ohjeita testiin 
hakeutumisesta löydät oman kotikuntasi www-sivuilta.  Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka 
oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Omaolo.fi www-
sivuilla voi käydä tekemässä oirearvion, jos epäilet saaneesi tartunnan. 

Jos opiskelijalla on koulupäivän aikana koronavirukseen viittaavia oireita, tulee hänen poistua välittömästi 
oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. Muu luokka jatkaa normaalisti lähiopetuksessa. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä päivittäneet oppilaitoksia koskevia 
suosituksia. Suositusta noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä Novidassa. Lukion ja ammatillisen 
koulutuksen kannalta tärkeimpiä asioita ovat: 

- Toisen asteen koulutus jatkaa lähiopetuksessa. 
- Etäopetukseen siirtymisestä päättää koulutuksen järjestäjä. 
- Karanteenissa tai erityksessä olevan opiskelijan oikeus opetukseen on soveltuvin osin turvattava. 
- Kotitestien mahdollista käyttöönottoa kouluissa valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö. 

 



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

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. 


