Tokion Suomi-koulun
turvallisuussuunnitelma
Tokyo International School, 2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047, Tel: 81-3-5484-1160

UHKATILANTEET JA TOIMINTA
Tokion Suomi-koulun turvallisuussuunnitelmaan on koottu yhteystietoja ja toimintaohjeita mahdollisten
onnettomuus- ja kriisitilanteiden varalle. Turvallisuussuunnitelman teossa on hyödynnetty Tokyo
International Schoolin turvallisuusohjetta. Toimintaa hätätapauksien varalta harjoitellaan oppilaiden kanssa
vähintään kerran lukuvuodessa. Oppilaat ovat hätätapauksen sattuessa opettajien valvonnassa, mutta
vanhempien tulee kuitenkin hakea lapsensa koulusta mahdollisimman pian. Hätätapausten tiedotuksessa
käytetään ensisijaisesti sähköpostia sekä sosiaalista mediaa (Facebook). Kriisitilanteista tiedotetaan
opetusryhmissä opettajan vanhemmille lähetettämällä sähköpostilla. Mikäli puhelimien käyttö on
mahdollista, tiedotetaan sähköpostin lähettämisen lisäksi myös soittamalla. Kunkin opetusryhmän opettaja
ylläpitää postituslistaa, jossa on opetusryhmän oppilaiden vanhempien sähköpostiosoitteet ja
puhelinnumerot.

Tapaturma, sairastuminen tai loukkaantuminen koulussa
Koulun toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään huolehtimaan siitä, että mahdollisia tapaturmia ja
onnettomuuksia vältetään etukäteen. Tapaturman tai sairastumisen sattuessa opettajat antavat välittömän
ensiavun taitojensa mukaan. Koululla on ensiapulaukku ja opettajilla on kriisitoimintaohjeet sekä oppilaiden
ja lähimpien ensiapuklinikoiden yhteystiedot. Vanhempien toivotaan jakavan lastensa sairauksiin ja
mahdollisiin lääkityksiin liittyviä tietoja opettajille, mikäli kokevat tiedonjaon lapsensa kannalta
tarpeelliseksi.
Hätätilanne
 KATSO-AJATTELE-KOKEILE
 PYSY RAUHALLISENA
 ÄLÄ KOSKAAN RAVISTELE TAI SIIRRÄ UHRIA TARPEETTOMASTI
 VASTAAKO LAPSI SINULLE? KYLLÄ EI
 HENGITTÄÄKÖ LAPSI? EI  ALOITA ELVYTYS!
 HÄLYTÄ APUA! hätänumero 119
 SEURAA TILANNETTA, ÄLÄ JÄTÄ LASTA YKSIN!
 ODOTA APUA PAIKALLE
 ILMOITA HUOLTAJILLE MAHDOLLISIMMAN PIAN
Yleinen hätänumero

119 AMBULANSSI, PALOKUNTA, PELASTUS
Sanastoa
 Ambulanssi /onnettomuus/tapaturma = Kjuu kjuu desu
 Tulipalo = Kaji desu
 Kutsukaa ambulanssi = Kyukyusha wo yonde kudasai
 Puhu englantia = Eigo de hanashite
 Osoite, 2-13-6, Minami-Azabu, Minato-ku = Adoresu, ni no juusan no roku, Minami-Azabu, Minatoku
Koulun lähellä olevat sairaalat (ensiapuosasto)
TOKYO METROPOLITAN HIROO GENERAL HOSPITAL
2-3-10, Ebisu, Shibya-ku, Tokyo
03-3444-1181
JAPANESE RED CROSS MEDICAL CENTER
4-1-22 Hiroo, Shibya-ku, Tokyo
03-3400-1311 (päivä)
03-3400-1314-6 (yö)

SEMPO TOKYO TAKANAWA HOSPITAL
3-10-11, Takanawa, Minato-ku, Tokyo
03-3443-9191
Lähistöllä olevat englanninkieliset klinikat
NATIONAL MEDICAL CLINIC
#205, 5-16-11, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-3473-2057
TOKYO MEDICAL AND SURGICAL CLINIC
Mori BLG.32, 2 F, 3-4-30 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo
03-3436-3028
Poliisin yhteystiedot

110 POLIISI
Azabun alueen asema 03-34790110, alanrot:4812/4814
Tokion poliisin tulkkipalvelu (eng.) 03-3581-4321

Tulipalo
Palohälytyksen sattuessa opettajat keräävät ryhmänsä ja poistuvat turvallisinta tietä koulurakennuksesta.
Luokasta poistutaan jonossa opettajaa seuraten. Jokaisessa luokassa on kartta, josta näkyy lähin
varauloskäynti. Opettaja huolehtii, että kaikki oppilaat ovat poistuneet luokasta. Ennen poistumista on
sammutettava valot ja suljettava luokkahuoneen ovi. Oppilaat ja opettajat kokoontuvat koulun pihalle,
jossa opettaja vielä tarkistavat, että kaikki oppilaat ovat poistuneet luokasta.

Maanjäristys
Maanjäristyksen sattuessa lapset ohjataan pöytien alle tai kantavien seinien viereen suojaan selkä
ikkunoihin päin. Opettajat tarkistavat tilanteen tärinän loputtua. Mikäli evakuointipäätös tehdään,oppilaat
laittavat kypärät päähänsä ja opettajat johdattavat lapset koulun liikuntasaliin. Mikäli rakennus ei ole
turvallinen, niin oppilaat ja opettajat kokoontuvat ulos koulun pihan leikkialueelle. Kokoontumispaikassa
tarkastetaan vielä, että kaikki ovat paikalla.
Todella vakavassa tilanteessa, lähin evakuointikeskus on Higashimachin ala-aste (Higashimachi Elementary
School. Osoite: 1 Chome-8-11 Minamiazabu, Minato, Tokyo 106-0047, tel: 03-3451-7726). Opettajat antavat
toimintaohjeet mahdollisimman rauhallisesti ja hätääntymättä. Tärkeintä on pitää lapset ryhmänä ja
pysytellä pois puiden tai kiipeilytelineiden läheisyydestä. Vanhempia tiedotetaan soittoringin välityksellä tai
vaihtoehtoisesti sosiaalista mediaa ja sähköpostia käyttäen. TIS:llä on hätätilanteita varten tarvikkeita
kolmeksi päiväksi.

Muu katastrofi (hirmumyrsky, tsunami, ydinturma tai lento-onnettomuus)
Oppilaat siirtyvät opettajiensa johdolla koulun katolle tsunamin uhatessa. (Huom! Koulu on 8 metriä meren
pinnan yläpuolella ja Tokioon kohdistuvan tsunamin oletetaan mahdollisesti olevan 2,5 metriä meren
pinnan yläpuolella.) Toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos joudutaan poistumaan
rakennuksesta, oppilaat kokoontuvat opettajien johdolla evakuointikeskukseen Higashimachin ala-asteelle
(Higashimachi Elementary School. Osoite: 1 Chome-8-11 Minamiazabu, Minato, Tokyo 106-0047, tel: 033451-7726. ) ja jäävät odottamaan viranomaisten antamia ohjeita. Tiedotuksessa ja viestinnässä ollaan
yhteistoiminnassa Suomen suurlähetystön kanssa sekä informoidaan vanhempia mahdollisimman pian
soittoringin tai sähköpostin välityksellä.

Väkivallan uhka koulussa
Opettaja lukitsee opetustilan oven ja ohjaa oppilaat oven puoleiselle seinustalle väkivallan uhkan
havaittuaan. Mahdollisimman suljettu ja ikkunaton tila on todellisen väkivallan uhatessa turvallisin, joten
kokoonnumme mahdollisuuksien mukaan 4. kerroksen ikkunattomaan varastohuoneeseen. Huom!
Puhelinyhteyden säilyttäminen on tärkeää, jotta voidaan hälyttää apua ja viestiä tilanteen pitkittyessä.
Yhteys tarvittaessa poliisiin, 110!

Kuolemantapaus kouluyhteisössä
Viranomaisten tehtävänä on välittää tieto huoltajille kuoleman tapauksen sattuessa koulupäivän aikana.
Muu kuolemantapaus kouluyhteisössä pyritään käsittelemään perheen toivomuksia kunnioittaen.
Toimintatapoja: kuolemasta keskusteleminen ja omaisten muistaminen.

Suomi-koulun evakuointialueet
Evakuointialue A = Tokyo International Schoolin piha-alue (tulipalon, maanjäristyksen tai muun sellaisen
uhkan takia, että joudutaan poistumaan rakennuksesta)
Evakuointialue B = Higashimachin ala-aste (virallinen evakuointipaikka). Osoite: 1 Chome-8-11
Minamiazabu, Minato, Tokyo 106-0047, tel: 03-3451-7726.

Evakuointialue C = säteilyuhkan tai väkivallan uhkan takia pysytään rakennuksen sisällä

