Tiedote 27.10.2020 (Wilma)

1. YLEISTÄ
Tämä ohje koskee Palmgren-konservatorion kaikkia koulutusmuotoja;
ammatillista koulutusta, taiteen perusopetusta sekä musiikkileikkikoulua.
Palmgren-konservatorion kaikki opetus järjestetään lukuvuoden 2020-2021
alusta alkaen lähiopetuksena. Mikäli oppilaalla on syy jättäytyä etäopetukseen,
Palmgren-konservatoriolla on mahdollisuus järjestää instrumenttiopetus myös
etänä. Tästä oppilaan/huoltajan tulee olla yhteydessä suoraan
instrumenttiopettajaan.
Kaikki ryhmäopetus järjestetään lähiopetuksena turvavälit huomioiden. Opetus
järjestetään siten, että ryhmäkoot voidaan pitää maltillisina ja turvaväleistä
voidaan huolehtia. Ryhmäkokoontumisissa noudatamme 50 henkilön
enimmäismäärää.
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 wc-tilassa, mikäli opetusluokassa ei ole vesipistettä.
Ryhmäopetukseen ja konsertteihin saavuttaessa jokainen huolehtii siitä, että
siirtymätilanteet eivät ruuhkaudu. Käytävillä mahtuu hyvin odottamaan vuoroaan
tilaan siirryttäessä siten, että turvavälit toteutuvat.
3. 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. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan etukäteen.
Opetustilanteissa pidetään ihmisten välillä etäisyyttä tilan ja tilanteen sallimissa
rajoissa.
Oppitunnin jälkeen oppilas poistuu käsienpesun kautta rakennuksesta.

4. HYGIENIA
Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään aina luokkaan
tullessa, sieltä poistuessa sekä silloin kun ne ovat likaiset. Luokissa sekä
ovilla on käytettävissä myös käsidesiä.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tulee välttää.Pianonsoiton
opettajilla on luokassaan puhdistusaine, jolla opettaja puhdistaa
koskettimiston jokaisen oppitunnin jälkeen.
Lähikontakteja toisiin pyritään välttämään.

5. KONSERTTITOIMINTA
Esiintymistoimintaa järjestetään Palmgren-konservatoriossa osana
lähiopetusta. Oppilaiden ja opiskelijoiden esiintyminen järjestetään siten, että
yksittäisen konsertin esiintyjämäärä ja siten myös yleisö jää pieneksi.
Konserttien henkilömäärä (sis. esiintyjät ja yleisö) on maksimissaan 50
henkilöä. Jokaista esiintyjää kohden konserttiin voi osallistua 1 kuulija.
Esiintymistä varten käytetään pääsääntöisesti vain Palmgren-salia, jossa
puolet salin paikoista (joka toinen rivi) on otettu pois käytöstä. Jäljelle jääville
riveille konserttiyleisö pystyy sijoittumaan siten, että turvavälit mahdollistuvat.
Konserttitoimintaa koskevat kaikki em. ohjeet saapumisesta, opetuksesta ja
hygieniasta. Konserttiyleisön toivotaan noudattamaan valtakunnallista
maskisuositusta, ja käyttävän maskia osallistuessaan
Palmgren-konservatorion konsertteihin. Jokainen huolehtii maskinsa
hankinnasta itse. Maskisuositus ei koske konsertin esiintyjiä, sillä lavalla
voidaan huolehtia turvavälien toteutumisesta.

