LASTEN RYHMIEN PELISÄÄNNÖT
Haluamme tarjota kaikille miellyttävän ja turvallisen osallistumisen. Keskustelkaa lapsen
kanssa etukäteen Össin lasten toiminnan säännöistä. Jos lapsi ei noudata annettuja
ohjeita, ohjaaja poistaa hänet kesken tunnin taatakseen muille turvallisen ilmapiirin.
1. Toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. On tärkeää kertoa ohjaajalle, jos tuntee
olonsa kipeäksi tai johonkin sattuu.
2. Kädet pestään saapuessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen, wc-käynnin jälkeen ja
aina kun käsissä on näkyvää likaa.
3. Kun yskit tai aivastat, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Laita käytetty
nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi
hihan yläosaan, älä käsiisi. Pese kädet aina kun olet aivastanut tai yskinyt.
4. Omien kasvojen koskettelua pyritään välttämään.
5. Pidetään turvavälit (väh. 1 m) ja noudatetaan lattiamerkkejä jonotus- ja
odotustilanteissa.
6. Omat tavarat säilytetään repussa ja turhaa oleskelua ennen tuntia käytävillä vältetään.
7. Toimimme annettujen ohjeiden mukaisesti ja huomioimme muut, jolloin toiminta on
kaikille turvallista ja yhteishenki säilyy.
8. Harjoituksissa keskitytään ja kuunnellaan ohjaajan ohjeet loppuun.
9. Trampoliinilla ollaan vain yksi kerrallaan.
10. Noudatamme hyviä tapoja, esimerkiksi kiinnitämme huomiota kielenkäyttöön,
siivoamme jälkemme, sisään tullessa jätämme kengät siististi eteiseen, tervehdimme
ja sanomme kiitos.
11. Ruma kielenkäyttö ja kiroilu on ehdottomasti kielletty.
12. Käytetään omaa juomapulloa, vesihanasta juominen on ehdottomasti kielletty!
13. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista. Olemme kaikki persoonallisia ja
ainutlaatuisia, joten annamme jokaisen olla oma itsensä.
14. Puhelimia, tabletteja ja muuta mahdollista viihde-elektroniikkaa ei käytetä. Kännykät
pidetään äänettömällä repussa tunnin aikana. Valokuvia ja videoita voi erikseen
sovitusti omilla laitteilla ottaa, kunhan muistaa kysyä luvan kuvattavalta, eikä julkaise
kenestäkään kuvia tai videoita ilman lupaa.

TURVALLISUUS KORONA-AIKANA
Koronasta huolimatta, Össin lastenryhmissä opitaan uusia taitoja turvallisessa
ympäristössä. Turvallisen ilmapiirin luovat Össin koulutetut ohjaajat.
Lasten sekä ohjaajien turvallisuus varmistetaan rajaamalla asiakasmääriä, asettamalla
turvaetäisyyksiä ja huolehtimalla käsihygieniasta. Össillä on ajantasainen turvallisuusohje,
jossa huomioidaan viranomaisten ohjeistus.
On tärkeää, että lapsi, joilla on pientäkään infektio-oiretta (lämpö, yskä, kurkkukipu,
nuha, hengenahdistus, pääkipu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu, haju- tai makuaistin
puutos, lihaskivut, väsymys) jää kotiin.
•
•
•
•

Lapsi voi osallistua toimintaan vain oireettomana.
Toimimme rajatuissa ryhmissä. Koululaisten ryhmissä on maksimissaan 20 osallistujaa
ja alle kouluikäisten ryhmissä 10 osallistujaa.
Noudatamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Ohjaajat muistuttavat tästä lapsia.
Hyvään hygieniaan ja turvavälien pitämiseen ohjeistetaan tiloissa myös opastein.
Toimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria kehotetaan välttämään tarpeetonta fyysistä
kosketusta, kuten kättelyä ja halailua.

Jos lapsi sairastuu
Jos osallistujalla todetaan mm. flunssan tai pahoinvoinnin oireita, otamme pikimmiten
yhteyttä huoltajiin. Sairastunut lapsi eristetään muista, jotta voimme ennaltaehkäistä
uusien tartuntojen saamisen. Lapsen sairastapauksessa toivomme, että
huoltajat/perheenjäsenet hakevat lapsen mahdollisimman pian ilmoituksen saatuaan.

TUTUSTU ERILLISEEN KORONAOHJEESEEN !

