
ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA COVID-19 SMITTA I MEDBORGARINSTITUTET, 
BILDKONSTSKOLAN OCH MUSIKINSTITUTET FRÅN OCH MED 1.10.2020  

 

Syftet med dessa åtgärder är att säkerställa tryggheten för de som arbetar, studerar, sysslar med 
hobbyer och går på konserter i instituteten i en situation där covid-19-epidemin är i upptrappningsfasen 
i vårt område. Vårt mål är att kunna fortsätta att erbjuda fritt bildningsarbete och grundläggande 
undervisning i musik och konst i form av närundervisning så länge som möjligt. Vi vill aktivt förhindra 
att covid-19 sprids bland institutets studerande, att epidemin trappas upp i vårt område och skydda 
sådana personer för vilka det skulle vara farligt eller livshotande att bli smittade.  Att uppnå detta mål 
förutsätter en positiv inställning och samarbete av varje lärare, elev, familjemedlem och annan 
person som uträttar ärenden i våra undervisningsställen eller går på våra konserter.  
Våra tidigare anvisningar är fortfarande i kraft. De här anvisningarna preciserar användningen av 
ansiktsmasker och besök och vistelse i våra undervisningsställen från och med 1.10.2020.   
Vi vill ännu särskilt betona att  

• man får inte komma till undervisningen om man har symtom, är sjuk eller i karantän (frivillig karantän 
eller försatt i karantän av en myndighet),  

• i undervisningen och i undervisningsställena måste skyddsavstånd hållas (1,5 - 2 m),  

• händerna tvättas eller desinficeras när man kommer till undervisningsstället, alltid när man går in i 
och lämnar klassrummet samt före man rör vid instrument, gemensamma verktyg eller apparater,  

• vid behov nyser/hostar man i en engångsnäsduk eller ärmen och tvättar eller desinficerar händerna.  
 
ANVÄNDNING AV ANSIKTSMASKER OCH BEGRÄNSNINGAR ANGÅENDE INTRÄDE OCH 
VISTELSE 1.10.2020   
Instituten rekommenderar starkt att alla som är över 15 år använder ansiktsmask när de besöker, 
arbetar eller studerar i våra undervisningsutrymmen. Sådana personer som har en grundsjukdom 
som kan förvärras om de använder ansiktsmask utgör ett undantag.  
Medborgarinstitutets, bildkonstskolans och musikinstitutets elever samt vuxna som ledsagar elever 
skaffar ansiktsmasker på egen bekostnad. På servicekontoret delar Kyrkslätts kommun ut 
ansiktsmasker av tyg till mindre bemedlade kommuninvånare. Instituten ger tygmasker till sin 
personal.  
Elever och studerande  
Elever/studerande vid medborgarinstitutet, bildkonstskolan och musikinstitutet som är 15 år 
och äldre använder ansiktsmask då de deltar i undervisning i grupp eller då de annars rör sig i 
undervisningsställena. I motionsundervisning och individundervisning används ansiktsmask om det 
inte är omöjligt att röra sig eller spela sitt instrument med mask eller om det inte finns andra 
hälsorelaterade skäl. Vi ber att man undviker att i onödan vistas i undervisninglokalerna.   
Elevernas vårdnadshavare/ledsagare  
Vuxna som ledsagar sina barn använder ansiktsmask då de befinner sig i undervisningslokalerna.   
Vårdnadshavare har inte tillträde till undervisningslokalerna/våningarna förutom i undantagsfall som 
man separat kommit överens om med biträdande rektorn eller rektorn. Lärarna avhämtar vid behov 
barnet i aulan eller vid ytterdörren och går till klassrummet tillsammans med barnet. Läraren avhämtar 
barnen som deltar i musiklekskolan från en överenskommen plats och går till klassrummet 
tillsammans med dem. Vi ber att vårdnadshavare undviker att i onödan vistas i 
undervisningslokalerna.   
Med institutens kanslier sköts ärenden i första hand per telefon eller per e-post.  
Konsertpublik  
Vi rekommenderar starkt att publiken använder ansiktsmask hela tiden då de vistas i konsertlokalen 
under institutens konserter. Konsertpubliken skaffar ansiktsmasker på egen bekostnad. Vi begränsar 
mängden konsertpublik i våra lokaler.  
Så använder du ansiktsmasken rätt:  
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-

19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker  
Vi litar på att våra studerande också under sin fritid håller skyddsavstånd och följer hygienanvisningar 
samt använder ansiktsmask enligt rekommendationerna (kollektivtrafik, offentliga lokaler inomhus och 
offentliga evenemang)  
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