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Harjavallan sivistystoimen tiedote 26.2.2021

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on
kokoontunut torstaina 25.2.2021 käymään läpi koronatilannetta. Satakunta on leviämisvaiheessa ja siirtynyt 25.2.2021 hallituksen tiedotteen
myötä tasolle 2.
Satakunnan muuttuneen koronavirustilanteen vuoksi Harjavallan sivistystoimessa toteutetaan 1.3.2021 alkaen seuraavat muutokset ja toimenpiteet,
jotka perustuvat hallituksen tiedotteeseen ja ATTR:n alueellisiin suosituksiin:

Opetuksen järjestäminen:
Ammattikorkeakoulut:
ATTR suosittelee opetuksen siirtämistä kokonaan etäopetukseen, ja vain
välttämätön opetus toteuttaa läsnäopiskeluna.
Toisen asteen opetus:
ATTR suosittelee toisen asteen oppilaitoksia siirtymään etäopetukseen
ajalle 3.3. – 28.3.2021. Suositus on annettu mainitulle ajanjaksolle, jotta
1. - 2.3.2021 kunnissa pystytään järjestämään oppilaille mm. tarvittavat
opetusmateriaalit ja ohjeet.
Harjavallan lukio siirtyy etäopetukseen keskiviikosta 3.3.2021 alkaen.
Maanantaina 1.3. ja tiistaina 2.3. opetus järjestetään mahdollisimman vähin kontaktein.
Etäopetuksen aikana lukion oppilaiden ateriat tilataan ja noudetaan keskuskeittiöltä. Koulu tiedottaa ruokailuun liittyvästä käytännön menettelystä erikseen.
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Perusopetus (ylä- ja alakoulut):





Yläkoulut: ATTR suosittelee yläkouluja siirtymään etäopetukseen
ajalle 3.3. - 28.3.2021. Suositus annettu em. ajanjaksolle, jotta 1.2.3.2021 pystytään kunnissa järjestämään oppilaille mm. tarvittavat
opetusmateriaalit ja ohjeet.
Alakoulut: alakoulut jatkavat lähiopetuksessa.
Esiopetus ja varhaiskasvatus: ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri
ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Harjavallan yläkoulu siirtyy etäopetukseen keskiviikosta 3.3.2021 alkaen.
Maanantaina 1.3. ja tiistaina 2.3. opetus järjestetään mahdollisimman vähin kontaktein. Erityiseen tukeen liittyvistä järjestelyistä koulu ottaa oppilaisiin ja huoltajiin yhteyttä.
Etäopetuksen aikana yläkoulun oppilaiden ateriat tilataan ja noudetaan
keskuskeittiöltä. Koulu tiedottaa ruokailuun liittyvästä käytännön menettelystä erikseen.

Harjavallan liikunta- ja uimahalli, Honkalan liikuntatilat sekä kaupungin nuorisotilat:
Satakunnan muuttuneen koronavirustilanteen vuoksi Harjavallan liikuntaja uimahalli, liikuntahallin yhteydessä sijaitseva kuntosali, Honkalan voimailusali sekä kaupungin nuorisotilat suljetaan maanantaista 1.3. alkaen.
Tilat ovat suljettuina yleisöltä ajalla 1.3.-28.3.2021.
13-20-vuotiaiden harrastustoiminta liikunta- ja uimahallissa keskeytetään
1.3. alkaen. 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistetaan liikunta- ja uimahallilla sulun aikana.
Nuorisotyö siirtyy toteutettavaksi etätoimintana internetin välityksellä.
Ulkoliikuntatilat säilyvät avoimena.

Harjavallan kirjasto:
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Kirjastossa on vahva maskisuositus.
Kirjaston asiakkaiden samanaikainen enimmäismäärä sisätiloissa on
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Lainaaminen, palauttaminen ja varausten nouto on mahdollista, enimmäisasiointiaika on noin 15 minuuttia.
Lehtien lueskelu ei ole mahdollista, mutta lehtiä saa noutaa kaapeista
lainattavaksi. Myös uusimpia lehtiä lainataan normaaliin tapaan.
Käytössä on yksi asiakastietokone, jota voi käyttää ilmoittautumalla
ensin virkailijalle. Maksimi käyttöaika on 15 min. Myös tulostaminen
ja kopioiminen onnistuvat.
Tutkijanhuone 1 ja 2 ovat poissa käytöstä.
Kirjastossa on mahdollista kierrellä hyllyjen välissä, mutta tällöin
pyydetään pitämään turvavälit (vähintään 2 m) muihin asiakkaisiin ja
henkilökuntaan.
Ryhmien käynnit eivät toistaiseksi ole mahdollisia. Henkilökunta voi
kerätä opettajien ja päiväkodin henkilökunnan pyynnöstä kirjakasseja,
tai aikuiset voivat käydä itse valikoimassa ja lainaamassa ryhmilleen.
Käsien pesu wc-tiloissa tai käsidesin käyttö on tärkeää.
Suosittelemme lainaus- ja palautusautomaatin käyttöä.
Kortti- tai lähimaksu on suositeltavin tapa maksaa kirjaston maksut.
Kirjaston asiakasmäärää on mahdollista joutua rajoittamaan tilapäisesti.
Aukioloajat (myös aamujen omatoimiaika) pysyvät muutoin ennallaan, mutta kirjasto on suljettuna lauantaisin ajalla 6.3. – 28.3.2021.

Emil Cedercreutzin museo:
Museotoimintaa koskevat ohjeet säilyvät ennallaan. Museon turvallisuusohjeet löytyvät verkkosivulta: www.harjavalta.fi/museo/turvallisuusohjeet.

Lisätiedot: Sivistysjohtaja Tommi Aalto, tommi.aalto@harjavalta.fi, puh.
044-432 5291.
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