Rauman normaalikoulu/ viimeinen päivitys 18.3.2016
Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Rauman normaalikoulussa
Tapaturmien ehkäisyyn osallistuu koko Rauman normaalikoulussa toimiva henkilöstö valppaudellaan ja
ilmoittamalla tai puuttumalla epäkohtiin välittömästi. Havaitusta turvallisuusriskistä ilmoitetaan
ensisijaisesti tilapalvelumestarille, joka välittää tiedon eteenpäin. Mikäli häntä ei tavoiteta, ilmoitetaan
asiasta rehtoreille.
Työväline tai toiminta, jonka työntekijä itse määrittelee turvallisuusriskiksi, voidaan hänen kiellostaan ottaa
pois käytöstä tai lopettaa välittömästi. Mikäli on kyseessä riski, joka voi uusiutua tai jatkua, välitetään tieto
johtavalle rehtorille, joka tekee päätöksen toimista tapaturman ehkäisemiseksi. Jos riskitilanne vaatii
aikuisen valvontaa, ei paikalta saa poistua ennen turvaavia toimia. Ilmoittamismenettely tehdään tällöin
välittömästi puhelimitse.
Tapaturmien ja henkilövahinkojen tai kuolemantapausten varalta oppilaat on vakuutettu Turun yliopiston
toimesta. Vakuutus kattaa tapaturmat ja henkilövahingot kouluaikana koulussa, koulumatkakuljetuksissa,
koulumatkoilla, matkoilla, joilla siirrytään koulun järjestämään opetukseen tai koulun ulkopuolisissa
tapahtumissa kuten esim. liikuntapäivissä ja leirikouluissa, mikäli ne on merkitty koulun työsuunnitelmaan
tai niistä on erikseen jälkeenpäin tehty lisäys suunnitelmaan.
Turvallisuus koulussa huomioidaan koulun ohjeissa ja säännöissä. Koulussa järjestetään mm.
liikenneturvallisuustempauksia tms. tapahtumia, joissa pyritään vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin ja
turvalliseen liikkumiseen koulumatkoilla.
Vanhemmille tiedotetaan retkistä tai tutustumiskäynneistä, jotka tehdään koulun alueen ulkopuolelle.
Polkupyörää käyttävän lapsen tulee aina käyttää asianmukaista pyöräilykypärää koulun opetukseen
liittyvillä retkillä tai siirtymisissä esim. liikuntapaikoille. Opettajan antamia ohjeita liikkumisessa kävellen tai
pyörällä on aina noudatettava.
Mopoa tai mopoautoa käyttävien tulee koulumatkoilla noudattaa liikennesääntöjä ja turvallisuutta.
Mopoille ja mopoautoille on erikseen merkitty paikoitusalue koulussa.
Opetus- ja valvontatilanteissa vastuussa oleva opettaja noudattaa erikseen sovittuja ohjeita ja arvioi
valvoessaan turvallisuusseikat ottamalla huomioon oppilaiden ikätaso ja käsityskyky. Tapaturmien ehkäisy
perustuu koko henkilöstön valppauteen mahdollista vaaraa aiheuttavien tilanteiden tai välineiden
eliminoimiseksi. Välituntivalvontaa hoitavat opettajat käyttävät näkyviä huomioliivejä, että heidät löytää
pihalta nopeasti, jos apua tarvitaan.
Mahdollisen tapaturman hoitamisen arvioinnin tekee aluksi paikalle tullut opettaja, joka on tarvittaessa
yhteydessä terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja antaa hoito-ohjeita, tulee paikalle tai ohjaa jatkohoitoon
muualle. Vakavissa tilanteissa apua pyydetään hätänumerosta.
Koulussa on saatavilla ensiaputarvikkeita haavojen yms. pikkuvammojen hoitoon eri kerroksissa ja
nyrjähdysten hoitoon käytettäviä kylmäpusseja liikunnanopettajan tilassa sekä opettajanhuoneen
jääkaapissa. Ensiapulaukkuja on koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta varten.
Oppilaan huoltajiin ollaan yhteydessä aina, kun oppilaalle on tapahtunut joku tapaturma, joka on
aiheuttanut oppilaan kohdalla voinnin tarkkailua, vammojen hoitoa tai jos tapaturma on kohdistunut
päähän, vatsaan tai muille herkille alueille. Laastarilla hoidettavan loukkaantumisen voi oppilas itsekin
kertoa huoltajalle, mikäli siihen ei ole liittynyt toisen oppilaan tahallista toimintaa. Tapaturmasta
ilmoittamisesta sovitaan yhdessä luokanopettajan/luokanohjaajan kanssa.
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Ilmoituksen koulutapaturmasta tekee ensimmäisenä asiaa käsitellyt tai sen havainnut opettaja
vakuutusyhtiön määrittämälle kaavakkeelle. Sopimuksen mukaan sen voi tehdä myös terveydenhoitaja tai
joku muu opettaja, mutta asiaa ensin käsitellyt on velvollinen tarkistamaan, että ilmoitus on varmasti tehty.
Oppilaat, joiden mahdollisia ensiapua tarvitseva kohtaustilanteita aiheuttava sairaus on tiedossa, hoidetaan
huoltajan kanssa sovittujen ohjeiden mukaan ja muulle kouluyhteisölle tai tarvittaville henkilöille kerrotaan
sairaudesta huoltajan ja oppilaan suostumuksella.
Oppilaan äkillisestä sairastumisesta koulupäivän aikana otetaan yhteys huoltajaan ja oppilas odottaa
huoltajan järjestämää kuljetusta kotiin paikassa, jossa hänen vointiaan voidaan valvoa. Hän voi lähteä
kotiin, mikäli huoltaja katsoo, että hän kykenee menemään matkan itsenäisesti. Oppilasta ei tarvitse
lähettää terveydenhoitajalle, jos huoltajan kanssa keskustelussa ei siihen todeta tarvetta. Opettaja, jolle
oppilas kertoo sairaudesta, hoitaa yhteydenoton kotiin ja merkitsee oppilaan poissaolevaksi koko
loppupäiväksi Wilmassa.
Tavoitteena on, että henkilökunnasta vähintään neljäsosalla on voimassaolevat ensiapu 1:stä vastaavat
taidot.
Joka
kerroksessa
sijaitsevien
ensiaputarvikkeiden
sisällön
ylläpidosta
huolehtii
kouluterveydenhoitaja.
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