Lisäturvallisuusohjeet korona-aikana päivärippikoulua varten 2020
rippikoululaisille ja huoltajille (28.5.2020)
Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen päivärippikoulun alkua
Jokainen rippikouluun osallistuva nuori noudattaa näitä ohjeita. Näin voimme huolehtia
turvallisuudestamme vastuullisesti yhdessä. Seurakunnassa noudatamme viranomaisten ohjeita.
Emme voi taata täydellistä suojaa, mutta teemme parhaamme. Virustilannetta ja mahdollisia
rajoitusten muutoksia seurataan ja päätöksiä tehdään viranomaisten ohjeiden mukaan.
Jokaisen rippikoululaisen perhe arvioi itse, osallistuuko nuori rippikouluun. Mikäli nuori tai nuoren
perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, niin hoitava lääkäri arvioi osallistumisen turvallisuuden.
Jos rippikoululaisen ripari keskeytyy tai estyy kokonaan, pyrimme järjestämään uuden
rippikoulumahdollisuuden myöhemmin.

Ennen intensiivijakson alkua
Tärkeintä on, että nuori lähtee rippikouluun täysin terveenä (oireettomana).
Siitepölyallergia ei välttämättä ole ongelma, jos oireet pysyvät lääkityksen kanssa hallinnassa. On
suositeltavaa konsultoida omaa hoitavaa lääkäriä. Allergiasta tulee ilmoittaa rippikoulun
työntekijöille.
Jos nuorella on koronavirukseen sairastumiseen viittaavia oireita (mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, poikkeuksellinen päänsärky) ei rippikouluun voi osallistua.
Epäselvässä tilanteessa nuori jää kotiin ja ottaa yhteyttä paikalliseen terveysviranomaiseen:
Keravan terveyskeskus
09 2949 3456, ma-to klo 8-15 & pe 8-14
Päivystysapu puh. 116 117.

Rippikoulun tilat ja ohjelma
Rippikoulun ohjelmaa järjestetään paitsi seurakunnan tiloissa mahdollisuuksien mukaan myös
ulkona tarvittavan väljyyden saamiseksi. Suositellut turvavälit eivät riparin tiimellyksessä aina
toteudu, eikä kaikkea ohjelmaa voida järjestää ulkona tai isoissa, väljissä tiloissa. Fyysistä kontaktia
ei voi kokonaan vältellä, vaikka siihen pyritäänkin.
Rippikoulun käyttämiä tiloja siivotaan rippikoulun aikana tehostetusti.
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Nuoren on hyvä ottaa rippikouluun omat muistiinpanovälineet. Työskentelyissä tarvittavat tarvikkeet
(muistiinpanovälineet, askartelutarvikkeet, Raamattu, laulukirjat yms.) nuori säilyttää omassa
riparikassissaan
Käsihygieniasta huolehditaan koko ajan. Hyvä käsihygienia varmistetaan nuoren kohdalla
erityisesti rippikouluun ja ulkoa tultaessa sekä ennen ruokailua. Alkuohjeissa nuoria ohjeistetaan
pesemään kätensä varsinkin wc-käyntien sekä yskimisen / aivastamisen jälkeen. Kädet kuivataan
kertakäyttöpyyhkeisiin. Jatkuva pesu ja käsidesin käyttö kuivattavat ihoa. Käsirasvaa kannattaa
käyttää.

Ruokailut
Lounas valmistetaan seurakunnan keittiössä tai ulkopuolisen pitopalvelun toimesta ja tarjoillaan
seurakuntakeskuksessa. Henkilökunta annostelee lounaan nuorille. Ruokailuissa käsihygienia on
erityisen tärkeää.

Mahdollinen sairastuminen rippikoulun aikana
Jos nuori sairastuu toiminnan aikana, siirretään hänet ohjaajan valvonnassa välittömästi erilliseen
tilaan ja ollaan yhteydessä kotiin.
Nuoren ja huoltajien tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja toimia sieltä saatujen
ohjeiden mukaisesti.
Rippikoululaisen oireillessa kaikkien rippikoululaisten ja isosten huoltajia tiedotetaan. Tiedotuksessa
pyritään nopeuteen ja avoimuuteen kunnioittaen henkilön yksityisyyden suojaa.
Jos joku joudutaan oireilun vuoksi kotiuttamaan, muut voivat jatkaa rippikouluaan, elleivät
terveysviranomaiset toisin päätä. Seurakunnalla on oikeus muuttaa rippikoulu etärippikouluksi, jos
tilanne sitä vaatii. Kaikista muutoksista tiedotetaan nuoria ja heidän huoltajiaan niin pian kuin se on
mahdollista.

Konfirmaatio
Rippikoulujen konfirmaatiot on siirretty syksyyn. Syksyn epidemiatilanteesta emme tiedä vielä.
Pyrimme pitämään kiinni ilmoitetuista konfirmaatiopäivistä. Tavoitteena on, että nuoret saisivat
viettää tärkeän juhlansa läheistensä kanssa yhdessä.
Toivomme, että saamme luotua mahdollisimman turvallisen rippikouluympäristön. Ohjeita on paljon
ja niitä on tärkeää noudattaa, jotta voimme kaikki nauttia rippikoulusta luottavaisin mielin. Rippikoulu
on ainutlaatuinen kokemus, johon kuuluu yhdessäoloa, elämänkysymysten pohtimista, uusien
ihmisten kohtaamista ja toivottavasti paljon iloa. Toivomme, että rippikoulun päällimmäiseksi
tunteeksi jäisi tyytyväisyys.
Rippikouluterveisin,
Samuli Koivuranta, rippikoulutyöstä vastaava pappi
0400 378 041
samuli.koivuranta@evl.fi
Markus Tirranen, kirkkoherra
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