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Herttoniemen seurakunnan ohjeet turvalliseen rippikouluun korona-aikana
Isoselle
1. Lukekaa huolellisesti tämä tiedote liittyen turvalliseen rippikoululeiriin
Huoltajan edellytetään allekirjoittavan tämä turvalomake, jossa hän tiedostaa yhdessä nuoren kanssa
vallitsevan koronatilanteen ja sen edellyttämät toimet rippikoulun leirijakson turvalliseen toteutumiseen.

2. Rippikoulun leirijaksolle ei saa tulla sairaana
Leirijaksolle osallistuvalta edellytetään oireetonta muutaman vuorokauden jaksoa ennen rippikoululeirille
osallistumista.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus).
Kenenkään nuoren tai aikuisen ei pidä tulla rippikoulun leirijaksolle, jos hänellä on mitään
sairastumiseen viittaavia oireita.

3. Mikäli nuori kuuluu riskiryhmään tai kotona on joku riskiryhmään kuuluva, tulisi
vanhempien huolehtia siitä, että nuoren rippikoulutilannetta arvioidaan
tarvittaessa lääkärin toimesta voiko nuori osallistua rippikoululeirille
Hoitava lääkäri arvioi voiko nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka
tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua rippikoululeirille. Vaikean
koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne nuoret, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa
suurentuneen riskin vakaville infektioille.
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudinriskiryhmat

4. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää rippikoululeirillä
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminenkoronavirus). Rippikoulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leirikeskuksen majoitustilojen koon erilaisuus ja henkinen turvallisuus (kaveri) otetaan
majoitustilanteessa huomioon. Majoitustilassa voi olla majoittunut useampi henkilö.
Toisten huoneisiin ei ole lupa mennä.
Suihkutiloissa käydään yksi kerrallaan.
Isoja yhteistilanteita ei järjestetä ilman huolella mietittyjä turvavälejä.
Ulkopuolisten vierailuja ei ole sallittu.
Rippikoulun ohjaajaryhmän turhia kokoontumisia vältetään, ja kokoukset järjestetään väljissä tiloissa,
missä taataan turvavälit.
Kokoontumisten väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Jokaisessa leirikeskuksessa arvioidaan erikseen
miten turvavälit saadaan toteutettua.
Opetus pyritään järjestämään pienryhmissä, jolloin yhdessä paikkaa on kerralla vain muutama nuori ja
aikuinen.
Laulaminen on suositeltavaa siten, että turvavälit huomioidaan, ja niin, ettei lauleta lujaa toista päin.
Ruokailu tapahtuu tarvittaessa porrastetusti väljyyden turvaamiseksi. Tilat järjestetään ennen leirejä ja
osallistujia ohjeistetaan turvatilanteen mukaan.
Turvallisuuden tehostamisesta huolimatta huolehdimme siitä, että nuori saa tarvitsemansa aikuisen
läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman hyvin.

5. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus).
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.
•

•
•

•

Tartunnan ehkäisemisessä käsien peseminen on erityisen tärkeää! Sekä nuoret että aikuiset pesevät
kätensä aina tullessaan yhteiseen opetukseen. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle
tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet
kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on helposti saatavilla eri
toimipisteissä. Nuorten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti
käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän
jälkeen.
Mikäli Aluehallintovirasto antaa kasvimaskisuosituksen leiriolosuhteisiin, seurakunta huolehtii isosen
kasvomaskeista koko leirin ajan. Varaamme kasvomaskeja koko leirin ajaksi vaikka
kasvomaskisuositusta ei olisikaan.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

6. Siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista,
että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla
vaihtelevissa lämpötiloissa. Siivouksesta vastaa leirikeskuksen henkilökunta.
•
•

•

•

Siisteydestä pidetään erityistä huolta, joka näkyy mm. siinä, että kosketuspinnat, kuten ovenkahvat,
käsinojat, pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään asiaan kuuluvilla välineillä henkilökunnan toimesta.
Leirillä voidaan käyttää yhteisiä näytelmävaatteita, sisä- ja ulkopelivälineitä sekä askarteluvälineitä tms.
Kädet pestään ja desinfioidaan työskentelyn aluksi ja sen jälkeen, kun em. välineitä ei enää käytetä.
Kasvoja ei pidä koskettaa.
Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä
vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Videotykkiä ja musiikkivälineitä käyttävät vain
ohjaajat.
Omia tavaroita ei tuoda yhteisiin tilanteisiin. Kuitenkin omia muistiinpanovälineitä suositellaan
käytettäväksi niin, etteivät muut koske niihin. Omat tavarat pidetään siististi järjestyksessä niin, etteivät
ne sekoitu toisten tavaroihin.

7. Jos joku sairastuu rippikoululeirillä
Mikäli jollakin rippikoulun leirijaksoon osallistuvalla nuorella esiintyy terveyteen liittyviä huomioita,
rippikoululeirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava arvioi ensin tilannetta, ja on sen jälkeen yhteydessä
nuoren huoltajiin ja terveysviranomaisiin. Jokainen tilanne hoidetaan yksilöllisesti huomioiden
terveysviranomaisten ohjeita.
Oirehtiva henkilö eristetään muusta ryhmästä, kunnes terveysviranomainen on antanut ohjeet
jatkotoimenpiteistä. Koronatapauksessa leiri keskeytetään ja seurakunta sopii kuljetuksista kodin
kanssa.
Leirin aikana sattuneista tapaturmista tai sairastumisista ei viestitetä sosiaaliseen mediaan, kavereille
tai muillekaan leirin ulkopuolisille. Omille huoltajille saa kertoa omista terveyteen liittyvistä asioista.
Näin edistämme yksityisyyden suojaa, emmekä levitä helposti leviäviä huhupuheita. Koronaaltistumiseen tai tartuntaan liittyvistä asioista tiedottavat vain ja ainoastaan terveysviranomaiset tai
leirin ohjaajat terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

8. Olemme lukeneet tämän turvallisuusohjeen, ja suostumme siihen, että nuori voi
osallistua rippikoulun leirijaksolle näiden turvaohjeiden edellyttämällä tavalla.
Huoltaja:

Isonen:

__________________________________________

__________________________________________

