Rippikoulun turvallisuusohjeet yhteiskunnan koronatilanteen vuoksi (kesä 2021)
Pyydämme nuorta ja huoltajaa lukemaan tämän turvallisuusohjeen huolellisesti. Tässä
turvallisuusohjeessa kerrotaan käytännön järjestelyistä rippikoulutapaamisten ja leirin suhteen.
Mikäli sinulle herää lisäkysymyksiä, olethan yhteydessä rippikouluryhmäsi ohjaajiin.
Meidän tehtävämme on Kirkkonummen seurakunnissa luoda nuorelle turvallinen ja hyvä kokemus
rippikoulusta. Pyrimme toteuttamaan rippikoulua niin normaalisti kuin on turvallisuus huomioon
ottaen mahdollista. Yhteiskunnan koronatilanteen vuoksi haluamme huolehtia mahdollisimman
hyvin kaikkien nuorten, työntekijöiden ja sitä kautta myös perheiden turvallisuudesta
rippikouluaikana. Noudatamme terveysviranomaisten antamia ohjeita ja seuraamme tilannetta.
Turvallisuusohjeita päivitetään, mikäli viranomaiset antavat uusia ohjeita. Tiedotamme yhteisesti
perheitä muutoksista.
Nuorelle on lähetetty tai lähetetään turvatietolomake. Turvatietolomake täytetään yhdessä huoltajan
kanssa ja nuori sekä huoltaja allekirjoittavat lomakkeen. Se palautetaan mahdollisimman pian oman
ryhmän ohjaajalle. Huomioithan, että nuori ei voi tulla leirille, mikäli molempien allekirjoituksella
varustettua turvatietolomaketta ei ole palautettu. Turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää jokaisen
rippikouluun osallistuvan sitoutumista seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamiseen. Lue ohjeet
huolellisesti läpi.
Turvallisuusohjeet:
Koivikko-rippikoulun ohjaajat: Turvallisuusvastaava, nuorisotyönohjaaja Tarja Kivikkola puh. 050
3678721, tarja.kivikkola@evl.fi, pastori Johanna Tilus puh. 0400 802 489 johanna.tilus@evl.fi ja
rippikouluohjaaja Johanna Fleming.
Mikäli haluatte keskustella leirin turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä etukäteen tai teille tulee
kysyttävää leirin aikana, olkaa ensisijaisesti yhteydessä leirin turvallisuusvastaavaan. Myös
rippikouluryhmän muihin ohjaajiin voi olla yhteydessä.
Lähdemme leirille kaikki täysin terveinä/oireettomina. Rippileirillä huolehdimme hyvästä
hygieniasta. Olemme kuitenkin samoissa tiloissa jatkuvasti yhdessä emmekä voi joka tilanteessa
huolehtia turvaväleistä. Pidämme huolta, että leirin aikana kontaktit leirin ulkopuolisiin henkilöihin
minimoidaan. Tämä mahdollistaa ns. ”leirikuplan”.
Leiripaikka: Koivikon leirikeskus, Ikaalinen (Koivikontie 54)
Olemme ainoa ryhmä Koivikon leirikeskuksessa. Vietämme leirin leirikeskuksessa. Mikäli haluat
tutustua tarkemmin leirikeskukseen, niin löydät lisätietoja osoitteesta: www.koivikonleirikeskus.fi
Käsi- ja yskimishygienia
Käsien peseminen on ensiarvoisen tärkeää koronavirustartunnan ehkäisemiseksi.
Pesemme kädet aina
· Ulkoilun jälkeen
· Wc-käynnin jälkeen
· Ennen ruokailua ja sen jälkeen
· Muulloinkin tarvittaessa
Käsisaippuaa ja -desiä on saatavilla kaikkialla leirikeskuksissa. Yskiessä ja aivastaessa peitämme
suun hihalla tai nenäliinalla. Emme tule sairaana tai oireisena rippikouluun. Lisätietoja
sairastumistapauksista turvallisuusohjeen viimeisellä sivulla.

Maskit:
Jos nuori haluaa käyttää maskia bussissa tai/ja leirin aikana, se on mahdollista, ja hän hankkii
käyttämänsä maskit itse.
Majoittuminen:
Majoittuminen tapahtuu viiden hengen huoneissa kerrossängyissä. Ohjaajat merkitsevät ylös, ketkä
osallistujat majoittuvat missäkin huoneessa, jotta voidaan tartunnan sattuessa jäljittää mahd.
altistuneet henkilöt. Huoneet ovat majoittumista varten ja muiden huoneisiin ei mennä.
Siivous:
Erityisesti desinfioidaan ovenkahvoja ja pintoja. WC-tiloja siivotaan henkilökunnan toimesta
säännöllisesti päivittäin. Leirin lopuksi nuoret siivoavat omat huoneet ja tyhjentävät roskikset.
Kuljetus:
Leirikeskukseen mennään yhteiskuljetuksella bussilla.
Oireilu ja sairastuminen:
Mikäli rippikoululainen, isonen tai työntekijä saa rippikoulun aikana akuuttiin hengitystieinfektioon
viittaavia oireita tai ripulia/vatsakipua ilman muuta ilmeistä syytä, rippikouluryhmän ohjaajat ovat
yhteydessä kunnan terveysviranomaisiin.
Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen
mahdollisesta karanteenista, kuultuaan rippikouluryhmästä vastaavia työntekijöitä.
Päätökset ovat aina tapauskohtaisia ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita.
Mikäli terveysviranomaiset niin määräävät, niin rippikoulun aikana oireileva henkilö sijoitetaan
toiseen tilaan erilleen muista osallistujista.
Mikäli terveysviranomainen päättää, että sairastunut tulee kuljettaa leirikeskuksesta pois, niin
huoltajan tulee varautua siihen, että sairastumistapauksessa huoltaja hakee nuoren kotiin tai
huolehtii nuoren kuljetuksesta kotiin omakustanteisesti.
Sairastumisista viestitään huoltajalle ja ryhmän jäsenille tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin
ohjeiden mukaan.
Jos nuoren rippikoulu jostain syystä keskeytyy, sen voi suorittaa myöhemmin erikseen sovittavalla
tavalla. Ohjaajat keskustelevat nuoren ja huoltajan kanssa sekä sopivat rippikoulun suorittamisesta
ja konfirmaatiosta. Kenenkään rippikoulu ei jää käymättä sairastumisen vuoksi.
Riskiryhmiin kuuluvien rippikoulu:
Riskiryhmiin kuuluvien nuorten kohdalla voivat vanhemmat olla yhteydessä paikalliseen
terveydenhuoltoon, jonka kanssa päätetään kannattaako nuoren osallistua leirille vai toteutetaanko
rippikoulu toisella tavalla.

