
OHJEKOONTI/OPISKELIJAT 

Koronaseurantaryhmä kokoontuu vuoden 2022 alusta lähtien viikoittain. Koronatilannetta seurataan 
jatkuvasti, ja tarvittaessa tiedotteita lähetetään useammin kuin kerran viikossa.  

Käytäntönä on, että mikäli opiskelijoita koskevassa ohjeistuksessa ei tapahdu muutoksia, siitä ei lähetetä 
erillistä tiedotetta. Mikäli ohjeistus muuttuu tai sitä täsmennetään, siitä tiedotetaan Wilman kautta aina 
erikseen. 

Teknisistä syistä erillinen koontilista opiskelijoille ohjeistetuista asioista löytyy Luksian nettisivuilta >> 

Koontilistan toivomme helpottavan ohjeiden löytämistä. Mikäli ohjeisiin tulee muutoksia tai listalle lisätään 

kokonaan uusia ohjeita, niistä tiedotetaan Wilman kautta erikseen ja listaa päivitetään siltä osin myös 

nettisivuille.  

Alle on koottu tiedot 30.7.2020–20.4.2022 ohjeistetuista asioista aakkosjärjestyksessä. Ao. listassa näkyy 

viimeisin eli tällä hetkellä voimassa oleva ohje kulloinkin kyseessä olevasta asiasta. 

 

Altistumiset ja altistumisepäilyt 

Asuntola 

Hygienia ja siivous 

Kaksoistutkintolaiset 

Karanteeni 

Kasvomaskit 

Koronarokotusten ajanvarauspalvelu 

Koronatapauksista tiedottaminen 

Koronatietoa eri kielillä 

Koronavilkku 

Matkustaminen ja kv-jaksot 

Ruokailu 

Tauot ja yhteisten tilojen käyttö 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

Sairauspoissaolot ja sairastumiset kesken päivän 

ALTISTUMISET, TESTAUS JA JÄLJITTÄMINEN 

Koronavirukselle altistuneiden jäljittäminen on muuttunut HUSin (Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiri) ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella (Vihti, Karkkila). Tartuntatautiviranomaiset 

keskittävät jäljityksen terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin.  

Nykyisessä koronatilanteessa on pääosin luovuttu karanteeniin asettamisesta, ja jokaisen oma vastuu 

mahdollisten altistuneiden kontaktoinnissa korostuu. 

Opiskelija: 

Jos saat tiedon altistumisesta, seuraa omaa vointiasi. Voit jatkaa opiskelua normaalisti, jos sinulla ei ole 

oireita.  

Miten toimia, jos sairastut koronaan? 

1. Ilmoita asiasta välittömästi opettajallesi. Opettaja ilmoittaa koko opiskeluryhmälle mahdollisesta 
altistumisesta. HUOM! Jos asut asuntolassa, muista ilmoittaa asiasta myös asuntolanohjaajille. 

2. Seuraa THL:n ohjeita. Myös oireeton positiivinen koronatestitulos (myös kotitestistä) edellyttää 5 
päivän poissaoloa koulusta. Kouluun voi palata tämän jälkeen, jos on oireeton.  

 
Huomioi erityisesti vastuusi ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta niille henkilöille, joihin sinulla on ollut 
läheinen kontakti (tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista). 

Opiskelija voi sairastumistapauksissa olla poissa koulusta omalla ilmoituksella 1-5 päivää. 
HUOM! Alaikäiseltä opiskelijalta tarvitaan huoltajan ilmoitus poissaolosta. 

https://www.luksia.fi/opiskelijalle/koronaan-liittyviae-ohjeita/
https://www.luksia.fi/opiskelijalle/asuminen/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit-ja-kontaktien-valttaminen-alueilla-joilla-testaus-ja-jaljitys-on-ruuhkautunut


Jos poissaolo pitkittyy, poissaolosta tarvitaan terveydenhoitajan/lääkärin todistus. Terveydenhoitajan 

todistuksen (max. 5 päivää) voi pyytää myös Luksian terveydenhoitajalta. HUOM! Yhteydenotot 

terveydenhoitajaan puhelimitse tai sähköpostilla - terveydenhoitajan vastaanotolle ei saa mennä 

sairaana/oireisena. Terveydenhoitajien yhteystiedot >> 

ASUNTOLA 

Asuntola on auki. 

 

HYGIENIA JA SIIVOUS  

Jokaisen tulee noudattaa tarkasti yleisiä hygieniaohjeita omassa toiminnassaan (esimerkiksi käsienpesu ja 

yskiminen oikein, käytettyjen kasvomaskien laittaminen roska-astioihin).   

Ruokailujen ja taukojen aikaiseen hygieniaohjeiden noudattamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Käsidesit 

Ensisijainen käsienpesu tehdään saippualla. Käsidesiä käytetään, jos saippuapesu ei ole mahdollista.  

Siivous 

Tehostettua siivousta tehdään käytössä olevissa tiloissa. Luokkiin toimitetaan näppäimistöjen 
puhdistusliinoja.  
 
KAKSOISTUTKINTOLAISET  

Lohjan yhteislyseon lukio tiedottaa kaksoistutkintoa opiskeleville lukion käytännöistä. 

KARANTEENI 
 
Tartuntatautilain mukainen karanteeni on terveen, mutta altistuneen tai mahdollisesti altistuneen henkilön 
liikkumisvapauden rajoittamista. Päätöksen tässä tapauksessa tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri. 
Karanteenimääräystä tulee noudattaa. Karanteenin rikkomisesta on mahdollista tuomita rikoslain mukaan 
terveydensuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi (rikoslain 
(39/1889) 44 luku 2 §). 
 
Mikäli opiskelija on määrätty karanteeniin, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi omalle 
tutkinnonohjaajalleen. Oppitunneille ei saa tulla, ennen kuin karanteeniaika on päättynyt.  
 
Opintojen suorittamisesta karanteenin aikana tulee sopia oman tutkinnonohjaajan kanssa. 
Tutkinnonohjaajan tiedot löytyvät Wilmasta omia opintoja koskevista tiedoista. 
 
Katso tarkemmat ohjeet THL:n sivuilta: Olen altistunut koronalle. Joudunko karanteeniin, vaikka olisin 
saanut rokotteen tai sairastanut koronataudin? 
 
KASVOMASKIT 

Luksiassa luovutaan vahvasta kasvomaskisuosituksesta THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Maskeja voi toki 

halutessaan käyttää myös jatkossa. Maskeja on edelleen saatavilla kaikkien toimipisteiden auloista. 

Luksia seuraa myös alueellisia ohjeistuksia ja toimii niiden mukaisesti. 

KORONAROKOTUSTEN AJANVARAUSPALVELU 

Uudenmaan kuntien yhteinen koronarokotusten ajanvarauspalvelu: Koronarokotusaika.fi 

KORONATAPAUKSISTA TIEDOTTAMINEN 

Luksia tiedottaa jatkossa henkilöstölle ja opiskelijoille vain akuuteista tilanteista, joilla on vaikutusta koko 

oppilaitoksen toimintaan. Opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen tiedotetaan Wilman kautta. 

 

https://www.luksia.fi/yhteystiedot/opiskelijapalvelut/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet#Olen_altistunut,_joudunko_karanteeniin
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet#Olen_altistunut,_joudunko_karanteeniin
https://www.koronarokotusaika.fi/


KORONATIETOA ERI KIELILLÄ 

THL:n ohjeita>> 

HUSin ohjeita >> 

KORONAVILKKU 
 
Luksian koronaseurantaryhmä kannustaa jokaista lataamaan valtakunnallisesti käytössä olevan 
Koronavilkku -sovelluksen, joka on tarkoitettu tukemaan koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämistä. 
Sovelluksen voi ladata maksutta puhelimeen Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Sen löytää myös suoralla 
latauslinkillä osoitteesta https://koronavilkku.fi/  
 
MATKUSTAMINEN JA KV-JAKSOT 
 
Matkustamisessa tulee noudattaa viranomaisohjeita: Matkustaminen ja koronaviruspandemia - 
Infektiotaudit ja rokotukset - THL 
 
RUOKAILU 

Opiskelijaravintolat: 

• porrastettuja ruokailuaikatauluja on noudatettava 
• hygieniaohjeita on noudatettava (myös linjastossa) 

Pese kädet saippualla huolellisesti ennen ravintolaan saapumista. Käytä käsidesiä linjaston alkupäässä. 

Aamupuuro on tarjolla opiskelijoille klo 7.45-9.00 Toivonkadulla, Ojakkalantiellä ja Nummentiellä. 

Ruokailut on porrastettu ao. listan mukaisesti. Tavoitteena on välttää jonotusta ja turhaa kiirettä, pitää 
linjastossa asiointi riittävillä etäisyyksillä ja varmistaa ruokailu mahdollisimman väljissä tiloissa. 

Toivonkatu 4 
    

klo 10.30   

 

Kone- ja tuotantotekniikka 

Prosessiteollisuus 

Pintakäsittelyala 

klo 10.40 

Media-ala   

 

klo 10.50   

Talotekniikka 

Sähkö- ja automaatiotekniikka     

klo 11.00   

YTO-aineet 

Turva-ala 

klo 11.20   

Tieto- ja viestintätekniikka 

Tieto- ja tietoliikennetekniikka 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://koronavilkku.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia


klo 11.30   

Sote-ala 

Auto-ala 

Rakennusalan pt 

Hiusalan pt 

Laurea   

klo 11.50   

 

Kauneudenhoitoala      

klo 12.00   

 

Liiketalous 

VALMA 

Ravintola- ja catering-ala 

Elintarvikeala       

Ojakkalantie 2 

klo 10.30 

Rakennusalan perustutkinto  
Talotekniikan perustutkinto    

klo 10.50 

Turvallisuusalan pt 
Liiketoiminnan ja -talouden pt 
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt  
 

Klo 11.00 

 

YTO-pajojen opiskelijat 

klo 11.10 

Logistiikan perustutkinto   

klo 11.30 

Sosiaali- ja terveysalan pt 
Puhtaus- ja kiinteistöpalv. pt 
Matkailualan perustutkinto  

klo 11.50 

Käsi- ja taideteollisuuden pt  
Tekstiili- ja muotialan pt 
Ravintola- ja cateringalan pt  
VALMA 

klo 12.00 
 
Autoalan pt 
muut ruokailijat 



TAUOT JA YHTEISTEN TILOJEN KÄYTTÖ 

Tauot vietetään omassa opiskelijaryhmässä ja mahdollisuuksien mukaan ulkona. Aulatilojen pingispöytiä ei 
oteta käyttöön. Muiden yhteisten tilojen tilannetta arvioidaan tarpeen mukaan. 

 

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS 

TJK-jaksojen toteutuminen jatkuu normaalisti, mikäli tämä työnantajalle sopii. Mahdollisista 

oppisopimuskoulutusten keskeytymisistä työnantajasta johtuvista syistä sovitaan tapauskohtaisesti. 

Etenkin valmistuvien opiskelijoiden kohdalla pyritään takaamaan opiskelijan tutkinto. Tämä edellyttää myös 

opiskelijalta aktiivista opiskelua ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen suorittamista. Poikkeavissa 

tilanteissa opiskelijan tulee ottaa välittömästi yhteyttä ohjaavaan opettajaan, joka järjestää yhteistyössä 

opiskelijan kanssa uuden TJK-paikan tai vaihtoehtoisen paikan opintojen suorittamiselle.  

SAIRAUSPOISSAOLOT JA SAIRASTUMINEN KESKEN PÄIVÄN  

Sairaana ei saa tulla kouluun. Mikäli opiskelija on ohjattu terveydenhuollon koronatestiin, hän ei saa 
tulla kouluun, ennen kuin testitulos on tiedossa. Näin tulee toimia, vaikka oirehtiminen/sairastelu 
olisivatkin loppuneet jo ennen testituloksen saamista. 

Muistutuksena: jos yksi opiskelija odottaa koronatestin tulosta, muut ryhmän opiskelijat tulevat normaalisti 

kouluun. 

 

Opiskelija voi sairastumistapauksissa olla poissa koulusta omalla ilmoituksella 1-5 päivää.  

HUOM! Alaikäiseltä opiskelijalta tarvitaan huoltajan ilmoitus poissaolosta. 

Jos poissaolo pitkittyy, poissaolosta tarvitaan terveydenhoitajan/lääkärin todistus. Terveydenhoitajan 
todistuksen (max. 5 päivää) voi pyytää myös Luksian terveydenhoitajalta. HUOM! Yhteydenotot 
terveydenhoitajaan puhelimitse tai sähköpostilla - terveydenhoitajan vastaanotolle ei saa mennä 
sairaana/oireisena. Terveydenhoitajien yhteystiedot >> 

Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hänet ohjataan kotiin tai odottamaan kuljetusta kotiin Luksiasta 
tähän tarkoitukseen varattuun huoneeseen. Tilat ovat tässä vaiheessa seuraavat: Toivonkadulla asuntolan 
päässä oleva saunaosasto, Nummentiellä B1.004 ja Ojakkalantiellä B-siiven hoks/au -tila (B1033.1). 
Espoossa ja Kirkkonummella opiskelijat ohjataan poistumaan Luksian tiloista heti (pääosin 
aikuisopiskelijoita). 

Sairastumiset TJK-jaksoilla: Opiskelija ottaa sairastuessaan yhteyttä omaan asuinkuntansa 
terveydenhuoltoon. TJK-jaksoilla noudatetaan myös työnantajan mahdollisesti antamia ohjeita. Muutoin 
pätevät normaalit TJK-jakson ohjauksen ohjeet. 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Koronaneuvonta Lohjalla >> 

Sähköinen asiointipalvelu >>  

HUS-päivystysapu >>  

Vihdin (Karviaisen) koronaohjeistus ja koronapuhelimet: http://www.karviainen.fi/ 

Yleinen valtakunnallinen koronaneuvonta >> 

 

https://www.luksia.fi/yhteystiedot/opiskelijapalvelut/
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://pro.klinik.fi/contact/lohja
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/paivystys/paivystysapu/Sivut/default.aspx
http://www.karviainen.fi/

