Koronatiedote 9.8.2021

1. YLEISTÄ
Tämä ohje koskee Palmgren-konservatorion kaikkia koulutusmuotoja; ammatillista
koulutusta, taiteen perusopetusta sekä musiikkileikkikoulua.
Palmgren-konservatorion kaikki opetus järjestetään lukuvuoden 2021-2021 alusta
alkaen lähiopetuksena. Mikäli oppilaalla on syy jättäytyä etäopetukseen, Palmgrenkonservatoriolla on mahdollisuus järjestää instrumenttiopetus myös etänä. Tästä
oppilaan/huoltajan tulee olla yhteydessä suoraan instrumenttiopettajaan.
Kaikki ryhmäopetus järjestetään lähiopetuksena turvavälit huomioiden.

2. SAAPUMINEN PALMGREN- KONSERVATORIOON
Ehdoton edellytys on, että tunnille tullaan täysin terveenä. Kotiin on syytä jäädä
sairastamaan matalalla kynnyksellä. Palmgren-konservatorioon ei kokoonnuta
ryhmissä viettämään aikaa, vaan oppilas/opiskelija saapuu oppitunnille juuri ennen
sen alkua opetusluokan oven taakse vuoroaan odottamaan. Sisälle tullessa ja ulos
poistuessa jokainen käy pesemässä kädet. Käsien pesu suoritetaan lähimmässä wctilassa, mikäli opetusluokassa ei ole vesipistettä.

3. MASKISUOSITUS
Konservatorion toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa
alueellista maskissuositusta. Kaikkien 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien
suositellaan vahvasti käyttävän maskia osallistuessaan konservatorion
opetustoimintaan aina, kun maskin käyttö on opetustilanteessa mahdollista.
Jokainen taiteen perusopetukseen osallistuva oppilas hankkii maskinsa itse.
Ammatillisille opiskelijoille jaetaan maskit opiskeluaikaista käyttöä varten.

4. OPETUS
Sisälle tullessa ja ulos poistuessa jokainen käy pesemässä kädet. Käsien pesu
suoritetaan lähimmässä wc-tilassa, mikäli opetusluokassa ei ole vesipistettä.
Tunnit järjestetään myös etäopetuksessa pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaan.
Muutokset ovat mahdollisia, joista tiedotetaan etukäteen. Opetustilanteissa pidetään
ihmisten välillä etäisyyttä tilan ja tilanteen sallimissa rajoissa. Oppitunnin jälkeen
oppilas poistuu vielä käsienpesun kautta rakennuksesta.

5. HYGIENIA

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään aina luokkaan
tullessa, sieltä poistuessa sekä silloin kun ne ovat likaiset. Luokissa on
käytettävissä myös käsidesiä.
Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tulee välttää. Pianonsoiton opettajilla on
luokassaan puhdistusaine, jolla hän puhdistaa koskettimiston jokaisen oppitunnin
jälkeen.
Lähikontakteja toisiin pyritään välttämään.

6. KONSERTTITOIMINTA
Esiintymistoimintaa järjestetään Palmgren-konservatoriossa osana lähiopetusta.
Oppilaiden ja opiskelijoiden esiintyminen järjestetään siten, että yksittäisen
konsertin esiintyjämäärä jää pieneksi. Konsertit järjestetään toistaiseksi ilman
yleisöä. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja yleisön pääsy konsertteihin on jälleen
mahdollista, kun määräykset sitä puoltavat.
Oppilaiden ja opiskelijoiden välistä konserttitoimintaa koskevat kaikki em. ohjeet
saapumisesta, opetuksesta ja hygieniasta. Oppilaiden toivotaan noudattamaan
voimassa olevaa maskisuositusta, ja käyttävän maskia osallistuessaan Palmgrenkonservatorion konsertteihin. Jokainen huolehtii maskinsa hankinnasta itse.
Maskisuositus ei koske konsertin esiintyjiä, sillä lavalla voidaan huolehtia
turvavälien toteutumisesta.

