VAPAAN TANSSIKOULUN KORONAOHJEET

Pyrimme Vapaassa Tanssikoulussa pitämään opetustoiminnan käynnissä koronaepidemian
aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Tärkeintä on kuitenkin oppilaiden ja henkilökunnan
terveys ja turvallisuus. Noudatamme tarkasti viranomaisten ohjeita koronaepidemian leviämisen
estämiseksi, ja pidätämme oikeuden myös viranomaisohjeita tiukempiin toimiin, mikäli se
katsotaan tarpeelliseksi epidemian leviämisen estämiseksi ja turvallisen harjoittelun takaamiseksi
tanssikoululla. Vastuullinen toiminta on näissä olosuhteissa meidän kaikkien yhteinen etu.
Mitä sinun tulee tehdä?
On ehdottoman tärkeää, että tunneille tullaan vain täysin terveinä. Pienikin nuha on merkki siitä,
että oppilaan pitää jäädä kotiin ja käydä tarpeen vaatiessa koronatestissä. Mikäli oppilas on
sairastunut, viranomaisille tulee antaa kaikki pyydetyt tiedot mahdollisista altistustilanteista ja
tanssikoulua tulee informoida asiasta.
Jos oppilas on vieraillut maissa, joista palaaville suositellaan omaehtoista 14 päivän karanteenia,
hän ei voi karanteeniin aikana tulla tanssikoulun tiloihin.
Jos oppilaan lähipiirissä on karanteeniin asetettu henkilö, suosittelemme että oppilas ei
karanteenin kestäessä tule tanssitunneille.
Tanssikoululla on käsidesiä, jota kaikkien tulee käyttää heti tiloihin tultaessa. Kädet pestään ennen
tuntia ja tunnin jälkeen. Vältä tarpeettomia kontakteja koulun tiloissa ollessasi. Muista noudattaa
hyvää hygieniaa yskiessä ja aivastaessa!
Jos mahdollista, pue treenivaatteet jo kotona, jotta pukuhuoneiden käyttö jää mahdollisimman
vähäiseksi. Pukuhuonetta käyttäessäsi ja tunnin alkua odottaessasi vältä tarpeettomia kontakteja
ja pyri pitämään 2 metrin turvaväli muihin.
Tanssikoulun tiloissa ei voi oleskella. Tule paikalle ajoissa, mutta kuitenkin enintään 15 minuuttia
ennen tunnin alkua. Vain alle kouluikäisten lasten ja 7 – 8-vuotiaiden vanhemmat voivat tulla
koulun tiloihin saattamaan ja noutamaan lapsensa tunnille. Opetus salissa päättyy viisi minuuttia
lukujärjestykseen merkittyä aikaisemmin, jotta sali ehditään huoltaa seuraavaa ryhmää varten ja
ryhmien väliset kohtaamiset voidaan minimoida.
Kasvomaskien osalta noudatamme viranomaisten suosituksia. Mikäli maskien käyttöä suositellaan
julkisissa tiloissa, se koskee myös tanssikoulun tiloja.

Mitä me teemme?
Tanssikoulun siisteydestä pidetään huolta ja opettajat pyyhkivät tangot ja ovenkahvat tuntien
välissä. Saleja tuuletetaan tarpeen mukaan ja tiloissa on tarjolla käsidesiä.
Opettajat eivät teetä harjoituksia, jotka edellyttävät lähikontakteja. Kaikki lähikontaktit pyritään
minimoimaan, vaikka niiltä ei toiminnan luonteesta johtuen varsinkaan pienten lasten tunneilla
voida täysin välttyä. Käytämme toistaiseksi vain sellaisia opetusvälineitä, jotka eivät vaihdu
kädestä käteen tunnin aikana, ja ne desinfioidaan tunnin lopuksi.
Henkilökunnan lähikontaktit pyritään minimoimaan.
Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita taiteen perusopetuksen turvalliseksi järjestämiseksi.
Mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää, siirrymme lähiopetuksesta etäopetukseen kokonaan tai
osittain ja toteutamme oppitunnit online-opetuksena ja erilaisina etätehtävinä.

Tervetuloa tanssimaan Vapaalle Tanssikoululle. Huolehditaan yhdessä meidän kaikkien
turvallisuudesta!
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