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HUSin päivitetyt ohjeet pääkaupunkiseudulle

Espoon musiikkiopistossa ei järjestetä yleisötilaisuuksia loppuvuonna 
2020. Tutkimme mahdollisuutta toteuttaa suunnitellut konsertit esiintymis-
harjoituksina ilman yleisöä, osittain myös tallennusta ja striimausta hyödyn-
täen. Tämä varmistuu 23.11.

Yksilötuntien ja olemassa olevien kokoonpanojen lähiopetus jatkuu turvaohjeita nou-
dattaen. Ryhmiä ei sekoiteta ja ylimääräisiä kohtaamisia vältetään. 

Kaikessa toiminnassa noudatetaan turvavälejä, maskisuosituksia ja hygieniaohjeita.

Vanhemmat ja sisarukset eivät voi odottaa Kellopelin ja Ahertajan toimipisteissä. Kulttuurikeskuk-
sessa hakeudutaan väljiin tiloihin. 

Maskisuositus laajenee yläasteikäisiin oppilaisiin. Maskisuositus on voimassa kaikissa yleisissä ti-
loissa ja oppitunneilla opetusaine huomioiden opettajan ohjeen mukaan. Käytössä on myös suojapl-
eksejä ja visiireitä. Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti omia maskejaan. Mikäli se ei ole mahdollis-
ta, maskin saa opettajalta.   

Opetukseen ei voi osallistua lievienkään flunssa- tai vatsaoireiden kanssa. Yksilöetätuntia voi 
pyytää matalalla kynnyksellä. Opetuksesta kannattaa jäädä pois myös mikäli epäilee altistuneensa 
koronavirukselle.  Karanteeniohjeita noudatetaan ja koronavilkun käyttöä suositellaan.  

EMOssa ei ole todettu tartuntaketjuja. Kiitos kaikille! Jatketaan ohjeiden noudattamista entistä 
tarkemmin ja PELASTETAAN JOULU!
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HUS’s updated instructions

No more public events will be held at the Espoo Music Institute during 2020. We are exploring the 
possibility of performing the planned concerts as performance rehearsals without the audience, 
partly also using recording and streaming. This will be confirmed on 23.11.

Contact teaching will continue in individual lessons and existing groups in accordance with safety 
instructions. Groups are not mixed and extra contacts are avoided.

All operations follow safety distances, mask recommendations and hygiene instructions.

Parents and siblings cannot wait at Kellopeli and Ahertaja’s. In Cultural Center it is possible to 
find  spacious places.

The mask recommendation extends to middle school students. The mask recommendation is valid 
in all public spaces and lessons, taking into account the subject as instructed by the teacher. Pro-
tective plexiglasses and visors are also used. Pupils generally use their own masks. If this is not 
possible, the mask can be obtained from the teacher.

You cannot participate in teaching with even mild flu or stomach symptoms. Individual distance 
lessons can be requested at a low threshold. You should also opt out of teaching if you suspect 
you have been in contact with coronapositive person. Quarantine instructions are followed and 
the use of a “Corona flasher” is recommended.

No infection chains have been identified in EMO. Thanks to everyone! Let’s continue to follow the 
instructions even more closely and

 LET’S SAVE CHRISTMAS!


