NETTIOTSIKKO COVID-SIVULLE
TERVETULOA TAKAISIN ARTHUR FINDLAY COLLEGEEN!
Rakkaat ystävät,
opiskelijoiden paluu takaisin Arthur Findlay Collegeen sen jälkeen, kun suljimme maaliskuussa 2020,
on aina ollut mielessäni, enkä ole kertaakaan menettänyt toivoani sen suhteen. Nyt voin ilokseni
ilmoittaa, että avaamme jälleen lauantaina 26.3.2022.
Ymmärrämme, että monet teistä ovat huolissaan vierailun suhteen, mutta vakuutamme, että tärkein
tehtävämme on taata teille huoleton oleskelu. Niinpä kerromme, miten Arthur Findlay Collegen väki
on valmistautunut ja millaisia sääntöjä olemme laatineet.
Henkilökunta on kohdannut monenlaisia muutoksia ja he tekevät kaikkensa teidän turvallisuutenne
eteen samalla kun sopeutuvat itse uusiin olosuhteisiin. Olkaa kärsivällisiä, me kaikki joudumme
tottumaan uusiin tapoihin.
Jos alla oleva informaatio ei vastaa kysymyksiinne ja huolenaiheisiinne, voitte soittaa meille suoraan
+44(0)1279 813636 tai lähettää minulle henkilökohtaisesti sähköpostia osoitteella
tanya@arthurfindlaycollege.org
Minä ja henkilökuntani odotamme innoissamme teitä pian takaisin Arthur Findlay Collegeen.

Tanya Smith
Johtaja

COVID-19 - TOIMINTAOHJEET HENKILÖKUNNAN, OPETTAJIEN JA OPISKELIJOIDEN TURVALLISEN
PALUUN TAKAAMISEKSI
(Olemme seuranneet hallituksen Covid-19 ohjeita ja täytämme hallituksen korkeat vaatimukset.)
Olemme kouluttanneet henkilökuntamme noudattamaan ehdotonta puhtautta ja lisänneet keinoja,
joilla voidaan pitää välimatkaa toisiin ihmisiin, jotta ympäristö olisi turvallinen.
Olemme noudattaneet parhaita saatavilla olevia ohjeita varmistaaksemme, että vierailu Collegessa
on yhtä turvallinen kuin miellyttäväkin.
Nämä ohjeet koskevat sekä opiskelijoita että kaikkia Collegessa työskenteleviä.
Klikkaa tästä ladataksesi Covid-19 -turvaohjeet opiskelijoille.
Kaikki Collegeen tulevat joutuvat tekemään varauksen sekä täyttämään ja palauttamaan 'Covid-19
Ennen saapumista täytettävän lomakkeen' 24 tuntia ennen Collegeen saapumista.
Lataa terveyskysely tästä. Se lähetetään sinulle automaattisesti 72 tuntia ennen saapumistasi.

KAIKILLE OPISKELIJOILLE JA OPETTAJILLE
Tiedämme, että olette yhtä innoissanne kuin mekin voidessamme toivottaa teidät tervetulleiksi
takaisin Arthur Findlay Collegeen, vaikka täällä näyttääkin nykyään vähän erilaiselta. Ymmärrämme
myös, että opiskelijoiden odotukset puhtauden ja desinfioinnin suhteen ovat muuttuneet.

Niinpä College on laatinut uudet turvallisuus- ja siivoussäännöt, jotta ympäristö olisi entistäkin
puhtaampi.
Lupaamme, että palvelumme on niin luotettavaa ja ystävällistä kuin voitte odottaakin Collegelta,
mutta lisäksi noudatamme johtavia huippuluokan hygieniakäytäntöjä ja käytämme ekologisia Covid19 -turvallisia kemikaaleja, jotka on kehitetty teidän terveytenne varmistamiseksi.
Tärkein tehtävämme on taata Collegen terveysturvallisuus.
Älkää matkustako Collegeen vaikka teillä olisi varattu paikka, jos olonne on millään tavoin huono.
Ruumiinlämmön mittaus tullessa on pakollista.
Henkilökunta desinfioi matkatavaranne saapuessanne.
Olkaa hyvät ja kunnioittakaa turvavälejä. Suositamme maskin käyttöä aina käytävillä ja julkisissa
tiloissa.
Ei kättelyä, halailua tai suukottelua, kiitos!
Käsidesiä on tarjolla sopivissa paikoissa julkisissa tiloissa.
Henkilökunta desinfioi julkiset tilat ja kosketuspinnat.
Jos sairastutte Collegessa, teidän tulee palata huoneeseenne, eristäytyä muista ja ottaa yhteys
Collegen hallintoon puh 123456789. Jos teidän pitää palata kotiin, jäljellä oleva osuus
kurssimaksusta palautetaan.

EI KÄTEISTÄ RAHAA

Collegessa ei nyt käytetä lainkaan käteistä rahaa, edes jumalanpalvelusten kolehdissa.
Luottokorttikoneita on kaikkialla Collegessa. Emme voi ottaa käteistä maksua. Hyväksymme Visa- ja
Mastercard-kortit. Emme hyväksy Dinersia emmekä American Expressiä.
Käteisautomaatti on poistettu eikä käteistä saa muualtakaan Collegesta. Jos tarvitsette käteistä
kotimatkaa varten, varautukaa siihen hyvissä ajoin.

COLLEGESSA OLO
Sisäänkirjautuminen Collegeen alkaa kello 15.00 ja uloskirjautumisaika on kello 10.00.
Huoneenne on puhdistettu ja desinfioitu tarkasti.
Ylimääräiset tavarat, kuten tyynyt ja päiväpeitot, on poistettu huoneista.
Olkaa hyvät ja palauttakaa huoneen avain vastaanoton avainlaatikkoon.
Vain yksi henkilö kerrallaan hissiin.
Olemme poistaneet saatavilta kaiken luettavan materiaalin ja mainokset. Jos haluatte kurssiesitteen,
voitte ladata sen nettisivuiltamme tai pyytää vastaanoton henkilökuntaa lähettämään teille
sähköpostissa kopion.
Huoneita ei siivota viikon aikana. Henkilökunta keskittyy yleisten tilojen ja jaettujen kylpyhuoneiden
ja wc:iden puhtauteen.

Collegen henkilökunta ei saa käydä vieraiden huoneissa vieraiden ollessa sisällä. Jos huoneenne
kaipaa huoltoa, ilmoittakaa vastaanottoon milloin ette ole huoneessanne. Pyydämme, että jos
henkilökunnan jäsen on huoneessanne tekemässä välttämätöntä huoltotyötä, annatte hänen
poistua ennen kuin menette sisään.

YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVAT PESEYTYMISTILAT
Yhteisiä peseytymistiloja käyttävät saavat ne käyttöönsä puhtaina varausperiaatteella.
Olkaa hyvät ja varatkaa suihkuaikanne vastaanotosta saapuessanne. Kannattaa varata omat ajat
ajoissa, jottei tule pettymyksiä. Jos myöhästytte varaamaltanne ajalta, ette voi mennä
yhteiskäytössä oleviin peseytymistiloihin, koska aikataulu on tiukka.
Kaikissa huoneissa on pesuallas käytössänne.
Pyydämme, että kaikki pitävät kiinni varatuista suihkuajoista. Jos teidän pitää peruuttaa oma
aikanne, tehkää se heti, jotta muut voivat käyttää vapautuneen ajan.

RUOKASALI JA BAARI
Olkaa hyvät ja desinfioikaa kätenne oven vieressä olevalla käsidesillä. Ruokasalissa pöydät on
sijoitettu tarvittavan kauas toisistaan.
Käytäntö on muuttunut. Nyt ette jonota sisään ruokasaliin. Ette myöskään istu samassa pöydässä
koko viikkoa.
Aterioilla menette suoraan ruokasaliin. Menkää puolityhjään pöytään. Kun pöytä on täynnä,
ruokasalin henkilökunta kutsuu teidän pöytänne tarjoilutiskille.
Ateria tarjoillaan eristetyltä tiskiltä. Kerrotte tarjoiluhenkilökunnalle minkä aterian haluatte, saatte
sen ja viette sen tarjottimella ruokaliinan ja aterimien kanssa pöytäänne.
Juomat tarjoilee ruokasalin henkilökunta.
Voitte ottaa maskin pois kun syötte ja juotte, mutta sen pitää olla kasvoilla kun kuljette ruokasalissa.
Baarissa istuimet on järjestetty sopivin turvavälein ja tiskillä on suojapleksi tai -lasi.
Pöydät ja tuolit ja kaikki muut pinnat desinfioidaan läpikotaisin jokaisen aterian jälkeen ja ennen
baarin sulkeutumista.

RYHMIEN TYÖTILAT
Kaikki työtilat puhdistetaan ja desinfioidaan kauttaaltaan jokaisen päivän päätteeksi.
Työtiloissa on suojapleksit teidän turvaksenne, niin että voitte työskennellä pareittain turvallisesti.
Turvavälejä tulee aina noudattaa työtiloissa, jollei käytetä suojapleksejä.
Työtiloissa on tarjolla käsidesiä.

YKSITYISISTUNTOTILAT
Kaikki yksityisistuntotilat puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisesti jokaisen työpäivän
päätteeksi.
Yksityisistuntotiloissa on suojapleksit, niin että voitte olla turvallisesti opettajan lähellä.

Turvaväliä pitää noudattaa aina, jollei käytetä suojapleksiä.
Käsidesiä on saatavilla kaikissa yksityisistuntotiloissa.

HENKILÖKUNTA, TYÖNTEKIJÄT JA TAVARANTOIMITTAJAT OVAT SITOUTUNEET TURVALLISUUTEEN
Me käytämme kasvomaskia.
Emme tule työhön sairaana.
Pesemme ja desinfioimme kädet usein.
Pidämme turvaväliä.
Koko henkilökunta testataan antigeenitestillä kahdesti viikossa.
Koko henkilökunnan ruumiinlämpö mitataan päivittäin ja heidän tulee allekirjoittaa Covid-19 ilmoitus joka päivä ennen työtiloihin tuloa.
Tavarantoimittajat ja työntekijät eivät tule rakennukseen ilman lupaa ja negatiivista Covid-testiä.
Meillä on uusi "ei kontaktia" -käytäntö. Ei kättelyä eikä halauksia.

HENKIPARANNUS JA JUMALANPALVELUS SUNNUNTAINA JA KESKIVIIKKONA
Henkiparannusta ja jumalanpalveluksia ei voida tällä hetkellä tarjota ulkopuolisille.
Collegen tiloihin tulijan pitää olla joko täällä asuva opiskelija, henkilökunnan jäsen tai etukäteen
luvan saanut (ja terveystarkastettu) työntekijä tai tavarantoimittaja.
Henkiparanusta voidaan tarjota etänä. Stansted Healers tarjoaa kaukoparannusta yleisölle. Olkaa
hyvät ja ilmoittautukaa henkiparannuslistalle, healing@arthurfindlaycollege.org

