Koronavirus (COVID-19) ja koulut –
tietoa vanhemmille ja oppilaille
Kaikki Australian hallitukset – liittohallitus sekä osavaltioiden ja territorioiden hallitukset – toteavat koulutuksen
tärkeyden, ja ne ovat sitoutuneet tukemaan oppilaiden edistymistä koko COVID-19-pandemian ajan.
Osavaltioiden ja territorioiden hallitukset sekä yksityisen sektorin viranomaiset ovat vastuussa koulujensa toimintaan
liittyvien päätösten tekemisestä ja hoitamisesta. Jos haluat tietoa siitä, miten oman alueesi koulut reagoivat COVID-19tautiin, ota ensin yhteys omaan kouluusi, ja noudata asuinvaltiosi tai -territoriosi hallituksen neuvoja. Alla on linkit eri
osavaltioiden ja territorioiden julkisen opetuksen sivustoihin:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Osavaltioiden ja territorioiden hallitukset ovat sopineet, että päätökset koulujen reagoinnista COVID-19-tautiin
perustuvat jatkossakin asiantuntijoiden antamiin, virallisiin, kansallisiin ja osavaltiokohtaisiin kansanterveydellisiin ja
koulutuksellisiin neuvoihin.

COVID-19-taudin mahdollisen leviämisriskin vähentäminen kouluissa
24. huhtikuuta 2020 Australian terveydensuojelun pääkomitea (Australian Health Protection Principal Committee,
AHPCC) julkaisi terveysohjeet COVID-19-taudin mahdollisen leviämisriskin vähentämiseen kouluissa. Nämä käytännön
ohjeet ja neuvot on laadittu koulujen johtajille, jotka ovat tekemisissä lasten, vanhempien, opettajien ja tukihenkilöstön
kanssa, ja niiden tarkoituksena on edelleen alentaa suhteellisen alhaista koronaviruksen (COVID-19) leviämisriskiä
kouluissa COVID-19-pandemian aikana.
Yhteenvetona todetaan, että huomiota tulisi kiinnittää mm. seuraaviin:
•

Vanhemmille: Jos lapsi on sairas, hän ei saa mennä kouluun. Hänet on pidettävä kotona ja erillään toisista. Muista
pitää fyysistä etäisyyttä toisiin vanhempiin ja opettajiin, kun käyt koululla, myös viedessäsi ja hakiessasi lapsia.

•

Lapsille: Kerro vanhemmalle, huoltajalle tai opettajalle, jos tunnet itsesi sairaaksi.

•

Opettajille: Älä tule töihin, jos olet sairas tai kuulut riskiryhmään.
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•

Kaikille aikuisille: suurin riski tartuntojen leviämisessä kouluympäristössä on aikuisten välillä. On äärimmäisen
tärkeää, että opettajat ja vanhemmat noudattavat koulussa fyysistä etäisyyttä sekä keskenään että toistensa kanssa.

Hygienia
Oppilaita muistutetaan:
•

Pese kädet usein saippualla ja vedellä mukaan lukien ennen ja jälkeen syömisen ja WC:ssä käynnin jälkeen.

•

Käytä käsidesiä.

•

Yski ja aivasta kyynärpäähän tai nenäliinaan (ei käsiin).

•

Laita käytetyt nenäliinat heti roskiin ja pese kädet sen jälkeen.

•

Yritä olla koskematta suuta tai kasvoja.

•

Älä kättele tai pidä toisia kädestä.

•

Yritä jättää tavallista enemmän tilaa itsesi ja toisten välille.

•

Vältä jonottamista.

•

Puhu jollekin, jos ahdistaa.

Ylemmän toisen asteen koulutuksen järjestelyt ja yliopistoon pääsy
Osavaltioiden ja territorioiden opetusministerit sopivat 7. huhtikuuta 2020, että ylemmän toisen asteen päättävät
opiskelijat (12-luokkalaiset), saavat päättötodistuksensa (Senior Secondary Certificate of Education) tänä vuonna, ja että
todistus mahdollistaa pääsyn yliopistoon, muihin jatko-opintoihin ja työllistymiseen.

NAPLAN
Opetusministerit päättivät 20. maaliskuuta 2020, että NAPLAN-kokeita ei toteuteta vuonna 2020. NAPLAN oli tarkoitus
järjestää 12-22.5.2020.
Päätös vuoden 2020 NAPLAN-kokeiden perumisesta tehtiin, jotta koulujen johtajat, opettajat ja tukihenkilöstö voivat
keskittyä opiskelijoiden hyvinvointiin ja opetuksen jatkumiseen.
NAPLAN on maanlaajuinen arviointi, jossa testataan oppilaiden osaamista tekstitaidon kolmella alueella – lukemisessa,
kirjoittamisessa ja kielen konventioissa (oikeinkirjoitus, kielioppi ja välimerkit) – sekä laskutaidossa. NAPLAN-kokeita on
järjestetty vuosittain kaikissa osavaltioiden ja territorioiden kouluissa vuodesta 2008.
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