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TAKKin opiskelijatiedote koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi  

 
TAKKin henkilöstön, opiskelijoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaniemme turvallisuuden takaamiseksi 
tiukennamme ohjeistusta. TAKKin varotoimenpiteiden tavoitteena on estää koronaviruksen aiheuttaman 
taudin leviäminen. Noudatamme valtioneuvoston suosituksia ja Suomen viranomaisten ohjeistusta. 
WHO on määritellyt tautitilanteen pandemiaksi. Erityisiä epidemia-alueita ei enää määritellä. 
 

1. Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, jää kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työs-
säoppimispaikoille.  
 

2. Turhaan ei saa kuormittaa terveydenhuollon vastaanottoja.   
a. Käytetään neuvontapuhelimia ensin ja noudatetaan terveydenhuollon ohjeita. Neuvonta-

puhelimien numero:  

• Taysin koronaviruksen neuvontanumero 03 311 65333, joka palvelee ympäri vuo-
rokauden kaikkina päivinä. 

 
3. Älä piilottele oireita, ota rohkeasti yhteyttä kouluttajaan. Opiskelijan velvollisuus on ottaa yhteys 

TAKKin kouluttajaan, jos sairastuu. 
 

4. Opiskelijoita velvoitetaan ottamaan yhteys TAKKin kouluttajaan myös sellaisissa tapauksissa, 
että on palaamassa ulkomaan matkan jälkeen opiskelemaan. Opiskelija voidaan velvoittaa jää-
mään pois koulusta ja työpaikalta.  
 

5. Kaikki TAKKin opiskelijoiden ulkomaan sekä kotimaan opintomatkat perutaan toistaiseksi. Yleisö-
tilaisuuksiin, kuten Loistoduuni tai messut, ei osallistuta toistaiseksi. 
 

6. Erityisesti hyvinvoinnin koulutusalalla ollaan oppimassa sellaisilla työpaikoilla, joissa on hoidetta-
vana riskiryhmään kuuluvia vanhuksia, vammaisia tai lapsia. Työssäoppimispaikalle ei saa 
mennä, mikäli on pienintäkään hengitystieinfektio-oiretta. Noudatetaan lisäksi työpaikan oh-
jetta.  

 
7. Koulutuspäälliköiden ja kouluttajien pohdittavaksi jää näyttöjen osalta tapauskohtaisesti, onko 

esimerkiksi mahdollista tehdä arviointi niin, että työpaikan edustaja arvioi yksin ja myöhemmin 
käydään keskustelu kouluttajan kanssa. Tai käydään keskustelu puhelimen, Teamsin tai muun 
sovelluksen avulla. 

 
8. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ja kauneudenhoitoalan sekä puhdistuspalvelualan koulutuksissa 

noudatetaan erityistä huolellisuutta, koska ollaan hyvinkin läheisessä kosketuksissa asiakkaiden 
kanssa.  

 
9. Ensiapukurssille ei saa osallistua sairaana tai jos on palannut ulkomaanmatkalta viimeisen kah-

den viikon sisällä. 
 

10. TAKKin opiskelijoissa voi olla karanteeniin määrättyjä perheenjäseniä. Tapauskohtaisesti järjes-
tetään mahdollisuuksia etäoppimiseen yksittäin tai koko ryhmälle.  

 
11. Edelleen keskeistä on huolehtia hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä   

sekä kuivata hyvin.  
 

12. TAKKin johto- ja kriisityöryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti ja ohjeistusta voi tulla lisää lähiai-
koina. Seuraa TAKKin tiedotusta aiheesta opiskelijaintrassa, nettisivuilla ja sosiaalisessa medi-
assa. 
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