Tehostetut turvallisuusohjeet Nuorten työpajan lähityöskentelyyn kesäkuussa 2020

Hallituksen linjauksen 4.5. mukaan koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vaiheittainen purkaminen
voidaan aloittaa. Kuntouttavan työtoiminta on mahdollista avata asteittain 1.6.2020 alkaen. Lisäksi
kokoontumisrajoitusta lievennettiin kesäkuun alusta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. 1.6.2020
lähityöskentely Nuorten työpajalla on terveysviranomaisten mukaan mahdollista käynnistää
suojatoimenpiteet huomioiden. Työpajalla työskentely edellyttää työtoiminnassa korostettua
turvallisuudesta huolehtimista. Annettuja ohjeistuksia toteutetaan niin hyvin kuin se olosuhteet
huomioiden on mahdollista. Etävalmennusta ei enää kesäkuun alusta alkaen järjestetä. Discord-alustan
käyttöä jatketaan työpajatyössä ja siihen suunnitellaan pysyvä toiminto yhdessä nuorten kanssa.
Poissaolo nuorten työpajalta
Sairaana nuori ei edelleenkään voi tulla Nuorten työpajalle. Lisäksi samassa taloudessa asuvien tulee olla
terveenä, ennen nuoren työpajalle tuloa. Näin pyritään välttämään tarpeetonta tartuntariskiä ja
turvaamaan työpajalla työskentelevien terveys. Mikäli nuori kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään,
hänen työhön tulostaan tekee arvion hoitava lääkäri erikoissairaanhoidossa.
Hygienia
Käsihygieniaa toteutetaan aiempien suositusten mukaisesti. Lisäksi valitaan valmentajista yksi, joka
huolehtii jokaisen päivän hygieniatason riittävyysestä. Esim. Jokaisen työpajalle tulevan käsien pesusta ja
vessojen desinfioinnista sekä työpäivän päätteeksi tehtävästä yleisten tilojen kosketuspintojen pesusta ja
mahdollisesta desinfioinnista. Jokaiseen nuorten työpajan työhuoneeseen on sijoitettu käsidesipiste.
Nuorten kanssa keskustellaan yleisestä hygienian tarpeellisuudesta ja laaditaan yhteiset toimintaohjeet,
jotka laitetaan näkyville työpajan infopisteeseen.
Liikunta
Liikunta järjestetään ulkona säästä riippumatta. Lisäksi pyritään järjestämään henkistä hyvinvointia lisääviä
luontoelämyksiä luonnossa liikkuen. Tutustutaan lähialueiden luontokohteisiin, kävellen, pyörällä tai
tilataksilla riittävin turvavälein.
Ruuan valmistus ja ruokailu
Nuorten työpajan kesäkuun keskeisenä teemana on henkinen ja fyysinen terveys. Tämän vuoksi pyrimme
järjestämään myös terveellisen ruuan valmistusta työpäivien aikana. Ruuan valmistuksessa ja ruokailussa
noudatetaan kuitenkin erityistä varovaisuutta ja tehostettua hygieniatasoa. Luovan kokkipajan
keittiötoimintaan osallistuu kerrallaan 1-2 nuorta ja työvalmentaja. Näin voimme turvata riittävän
hygienian tason (Pienen keittiön koon vuoksi). Noutopöydästä luovutaan toistaiseksi ja ruoka noudetaan
keittiöstä valmiiksi annosteltuna. Ruokailu järjestetään hajautetusti saliin ja pikkukeittiöön, jotta riittävä
turvaväli säilyy.
-

Työvalmentaja huolehtii kaupassa käynnistä ja hankinnoista. (Nuoret eivät toistaiseksi osallistu)
Tehostettu käsihygienia, hengityssuojain, kertakäyttöhanskat, hiukset peittävä ravintola käyttöön
tarkoitettu huivi ja –essu.

-

Päivän päätteeksi ruokailuvälineiden koneellinen pesu ja tilojen siivous sekä kosketuspintojen
desinfiointi.
Keittiössä tarkemmat turvallisuusohjeet nähtävillä.

Tilojen tehokas käyttö
Työpäivien aikana pyritään työtehtäviä eriyttämään siten, että kaikki työpajan tilat ovat käytössä.
Starttipajan toiminnassa salissa huomioidaan turvaväli pöytien ympärillä ja lisätään ulkona tehtäviä
työtoimintoja. Luovan kokkipajan nuoret osallistuvat osittain Starttipajan ryhmävalmennukseen
(ryhmäkoko max 10 hlö). Näin mahdollistetaan keittiön porrastettu käyttö. Duunaripajan
asiakastyötehtävät pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Sisätiloissa nuoret
hajautetaan työsaliin ja maalaamoon, jossa he tekevät omia työtehtäviä.
Nuorten työpajan ulkoalueissa tulee huomioida myös kevään ajan kestävä rakennustyömaa ja sen
mukanaan tuomat säädökset. -> Pelastussuunnitelman päivitys ja poikkeusajan toimintojen mukaiset
lisäykset sekä nuorten perehdyttäminen.

