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Lahden Rudolf Steiner -koulun tartuntatautiepidemioihin varautumista
koskeva suunnitelma
Turvallisuusryhmä: Joonas Korhonen (rehtori), Seija Hänninen ja Kirsi Peräjärvi
Tämä suunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilas- ja opiskelijahuollon kanssa.
Mahdollisessa tartuntatauteihin liittyvässä poikkeustilanteessa Lahden Rudolf Steiner -koulu
seuraa ja noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen ja Lahden
kaupungin ohjeita.
Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti
pidemmänkin aikaa. Lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista
toiminnasta ovat mahdollisimman pienet. Lahden Rudolf Steiner -koulu varautuu
esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:
1. Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
2. Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän.
3. Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.
Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen
järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin sekä
varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille. Tarvittaessa koulun
vuosisuunnitelmaa muutetaan ja tehdään päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä
(esim. perusopetuslaki 18 §), kuten etäopetuksesta.
Perusopetuksessa menetetyt työpäivät voidaan korvattava lisäämällä työpäiviä enintään
kuudella päivällä (perusopetuslaki 23 §), jos opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu
järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida
muutoin saavuttaa. Työpäivien määrän lisääminen tulee siis kysymykseen viimesijaisena
vaihtoehtona, jos esimerkiksi opetuksen tehostaminen ja tukiopetuksen antaminen eivät ole
riittäviä toimenpiteitä.
Jos oppilas joutuu potilaaksi sairaalaan tai muutoin erikoissairaanhoidon piiriin, Lahden
kaupunki järjestää hänelle opetusta siinä määrin kuin se kuin se hänen terveytensä huomioon
ottaen on mahdollista (perusopetuslaki 4 a §).
Lukiossa voidaan edellä todettujen muutosten ohella lisätä opiskelijoiden itsenäistä
työskentelyä. Ylioppilaskirjoituksissa turvataan kokelaiden ja valvojien turvallisuus ja
toimitaan lautakunnan lisäohjeiden mukaan.

Leirikouluja, opintoretkiä tai yleisötilaisuuksia tarkastellan tapauskohtaisesti ja niitä voidaan
perua nopeallakin aikataululla, jos ne altistavat oppilaat ja opettajat välittömään tartunta- tai
karanteenivaaraan. Päätöksen perumisesta tekevät yhteistyössä rehtori ja opettaja.
Koulu valvoo rehtorin johdolla mahdollisten terveydenhuollon viranomaisten antamien
karanteeni- tai eristämismääräysten noudattamista. Koulu huolehtii, ettei karanteeniin
määrätty oppilas tulee kouluun. Oppilaille ja opiskelijoille tulee tarjota tarpeen mukaan
opiskeluhuollon palveluita, kuten psykososiaalista tukea, opiskelupaikasta riippumatta.
Poikkeustilanteen edellyttämistä toimista tiedotetaan opettajille, henkilökunnalle, oppilaille,
opiskelijoille ja huoltajille.

