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Lapuan musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen terveysturvallisen opiskeluympäristön.
Seuraamme OPH:n, OKM:n, AVI:n, Valtioneuvoston, terveysviranomaisten ja Lapuan
kaupungin ajantasaista taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suunnattua ohjeistusta ja
asetettuja rajoituksia opiskelun järjestämisessä.

Yleistä
-

-

-

Musiikkiopistolla on kaikkien osallistujien yhteystiedot ja se voi tarvittaessa tiedottaa
oppilaita ja oppilaiden vanhempia tekstiviestitse mahdollisesta opetustilanteessa
tapahtuneesta altistumisesta yhteistyössä terveysviranomaisen kanssa.
Opetusta voidaan järjestää osin myös etäopetuksena, mikäli tilanne sen vaatii.
Tiedotamme
oppilaita
ja
oppilaiden
vanhempia
terveysturvallisista
opetusjärjestelyistä sekä mahdollisista muutoksista kotisivuillamme, sosiaalisessa
mediassa, opettajiemme kautta sekä tarvittaessa suoraan sähköpostitse ja
tekstiviestein.
Tiedotamme opettajia sähköpostitse sekä tekstiviestein opetusjärjestelyistä ja
mahdollisista muutoksista.

Etäisyyden säilyttäminen
-

-

Opetuksen ryhmäkoot ovat maksimissaan 10-20 osallistujaa.
Vanhemmat ohjeistetaan noutamaan lapset välittömästi opetuskerran päättymisen
jälkeen kohtaamisten välttämiseksi. Vanhemmat eivät tule opetustiloihin eivätkä jää
sisätiloihin odottamaan lasta opetuksen ajaksi.
Oppilaiden tulee saapua oppitunnille siten, että kohtaamiset muiden oppilaiden
kanssa voidaan minimoida. Oppitunnille saavutaan tunnin alkaessa ja oppitunnin
jälkeen tulee poistua välittömästi. Opettajat ohjeistavat ja valvovat oppilaiden
saapumista ja lähtemistä.

Terveysturvalliset opetusjärjestelyt
-

-

Oppitunneilla noudatetaan terveysturvallisia käytänteitä: Kädet pestään ennen
oppitunnille saapumista ja sen jälkeen, turvaetäisyydet säilytetään opetuksen aikana
ja laulun sekä puhallinsoitinten opetuksessa käytetään suojapleksejä.
Opetuksessa
käytettäviä työvälineitä puhdistetaan ja desinfioidaan, ja
luokkahuoneiden säännöllisestä tuuletuksesta huolehditaan.
Opetustilat puhdistetaan säännöllisesti siivousohjelman mukaisesti.
Opetustiloissa on saatavilla käsidesiä ja tilojen läheisyydessä on käsien pesemisen
mahdollisuus.
Oppilaita ohjeistetaan osallistumaan opetukseen vain täysin terveinä!

Konserttijärjestelyt
-

Konsertit pyritään toteuttamaan pienimuotoisena, terveysturvallisin järjestelyin ja
tarvittaessa ilman yleisöä olemassa olevia kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Maskien käyttäminen
-

-

Oppilaille suositellaan maskin käyttöä musiikkiopiston tiloissa 5. vuosiluokasta eteen
päin. Maskia suositellaan käytettäväksi myös opetuksen aikana mikäli opetettava
instrumentti sen mahdollistaa. Maskin käytöstä huolehtii oppilas ja/tai oppilaan
vanhemmat.
Opettajille ja muulle henkilökunnalle suositellaan maskin käyttöä saavuttaessa
musiikkiopistolle, koko opetustilanteen ajan sekä pois lähtiessä.
Vanhemmille suositellaan maskin käyttöä lasten noutamisen yhteydessä.
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