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Praktik för studerande vid Soites enheter från och med 10.8.2021
Till den studerande
En studerande som kommer till praktiken förväntas fästa särskild uppmärksamhet vid att hen följer
regionala riktlinjer relaterade till personligt ansvar och till epidemin. Studerande uppmanas att
medvetet undvika situationer som identifieras som exponeringsrisker (resor, evenemang,
sammankomster etc.) 1-2 veckor före praktiken inleds.
Om en studerande misstänker att hen har utsatts för coronavirussmitta eller känner av ens lindriga
luftvägssymtom ska hen omedelbart avbryta praktiken, söka sig till coronavirustestning och meddela
praktikplatsen och den handledande läraren om saken.
Soite rekommenderar starkt att man tar sina coronavirusvaccinationer i god tid före praktiken.
Soite förutsätter användning av ansiktsmask eller visir i alla sina lokaler under hela arbetstiden,
med undantag för när man arbetar ensam i ett rum. Ett säkerhetsavstånd på två meter måste iakttas.
I matsalarna och i enheternas egna kafferum måste säkerhetsavstånden beaktas genom att
personalen går på kaffe- och matpauser i mindre grupper. Utnyttja hela öppettiderna i matsalarna
och cafeteriorna och möjligheten att hämta lunch från matsalen i lunchbox till din egen enhet.
För personer som kommer från utlandet för att genomföra praktik och för praktikanter som
återvänder från utlandet tillämpas Finlands nuvarande test- och försiktighetsåtgärder med anledning
av gränssäkerheten.

Utbildningsorganisationer och Soites enheter
Om verksamheten vid Soites enheter ändras av skäl som är relaterade till epidemin, är
utbildningsanordnaren ansvarig för eventuella ändringar i praktikantens studiearrangemang.
Organisationen som ansvarar för utbildningen ansvarar för att utbilda praktikanten angående THL:s
aktuella riktlinjer för att förhindra smitta. Handledaren som ansvarar för praktiken ser till att den
studerande är medveten om de anvisningar och begränsningar som gäller vid Soite.
Praktik för studerande vid Soites enheter genomförs i enlighet med förhandsreservationer. När det
gäller praktikplatser prioriteras studerande som genomför sitt sista läsår och är på väg att ta examen.
Läraren kan genomföra handledning av praktiken enligt ovannämnda anvisningar. Det
rekommenderas att handledning genomförs på distans.
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