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Uudenmaan ja Kirkkonummen Lastenliitot noudattavat toiminnassaan viranomaisten
(mm. THL, STM, OPH, AVI) sekä Kirkkonummen kunnan ja toimintapaikkojemme
(koulut) ohjeita. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja toimimme kunkin hetken
ohjeistusten mukaisesti. Tältä sivulle on laitettu esimerkkejä, kuinka huomioimme
turvallisuuden korona-aikana toiminnassamme.
Lasten ja henkilökuntamme hyvinvointi ja turvallisuus on meille ensisijainen asia
kaikessa toiminnassamme. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen
toimintaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja, joka konsultoi tarvittaessa
hoitavaa lääkäriä.
*Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana.
*Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia
lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.
*Kaikessa toiminnassa haetaan väljyyttä tilaratkaisuilla.
*Toiminnassa huolehditaan turvavälien säilymisestä ja ohjataan lapsia toimintoihin,
joissa pystytään huomioimaan turvavälit.
*Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina ennen toimintaan tuloa ja sieltä
lähtiessä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen,
siirtymätilanteissa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja aina silloin kun kädet ovat
likaiset. Mikäli käsienpesumahdollisuutta ei ole, niin käytetään käsihuuhdetta ohjaajan
avustuksella. Ohjaajat opastavat ja muistuttavat lapsia käsienpesussa.
*Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä käytetään nenäliinaa, joka heitetään sen
jälkeen pois. Mikäli nenäliinaa ei ole käytettävissä, suojataan suu kyynärtaipeella.
*Kosketuspinnat pyyhitään päivittäin.
*Toimintaan ei toistaiseksi saa tuoda omia sisäleluja mukaan. Ulkoleluista esim. oman
jalkapallon voi ottaa mukaan, mikäli lapsi ja huoltaja näin yhdessä sopivat.
Suosittelemme, että omat tavarat pyyhitään tai pestään heti kotona.
*Jokaisella tulee olla mukana omat muistiinpanovälineet (iltapäivätoiminta).
*Mikäli toiminnassa askarellaan, niin lapsille jaetaan omat tarvikkeet, joita he
käyttävät toiminnan aikana.
*Sisäleluista / liikuntasalissa käytettävistä tarvikkeista (iltapäivätoiminta) on käytössä
vain helposti pestävät tai pyyhittävät tavarat. Tästä syystä vain yksi lapsi/ leikkiryhmä
voi käyttää tiettyä lelua ko. päivän aikana.
*Toiminnassa ollaan mahdollisimman paljon ulkona. Osallistujilla tulee olla jokaisella
kerralla säänmukaiset ulkoiluvaatteet mukana.
*Ruokailussa toimitaan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, esim.
iltapäivätoiminnassa ohjaajat jakavat lapsille välipalan.
*Huoltajat eivät toistaiseksi voi tulla sisälle tiloihin, vaan hakevat lapsensa pihaalueelta.

*Harrastekerhotoiminnassa tulee varautua siihen, että toiminta saattaa lyhyelläkin
varoitusajalla muuttua (esimerkiksi muuttua lähikerhosta etäkerhoksi) tai peruuntua.
Mikäli muutoksia tulee olemme huoltajiin yhteydessä. Mikäli lähikerhoja ei pystytä
toteuttamaan niin pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään etäkerhoja tai
jakamaan toiminta-aiheisia ohjeita ja vinkkejä. Korvaavaa toimintaa järjestettäessä
kerhomaksuja ei palauteta.
Olettehan rohkeasti meihin yhteydessä, mikäli haluatte tietää lisää.
Iltapäivätoiminnan ryhmät
Laajakallio, 046-920 9155 (myös englanniksi ja arabiaksi)
Kirkkoharju, 050-5533 990 (myös englanniksi ja ruotsiksi)
Vuorenmäki, 045-8454 300 (myös ruotsiksi), 045-8454 301(myös ranskaksi ja arabiaksi)
Harrastetoiminnan ryhmät (soitot kerhoaikaan)
Kamu-kameleontin kaverikerho, 046-920 9155
Taidepaja, 050-5533 990
Leireillä on käytössä kunkin iltapäivätoimintapaikan puhelinnumerot.
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