Huoltajat
1. Koulutapaturma
Koulutapaturman sattuessa koulusta otetaan yhteyttä huoltajiin ja jos on tarve, huoltaja vie
lapsen lääkäriin, joko terveysasemalle klo 8-16 tai lastenklinikalle klo 16->. Yksityislääkäriä
ei vakuutus korvaa.
Koulun tapaturmavakuutussopimus ei kata sairastumisia, esinevahinkoja eikä
liikennetapaturmia.
Huoltaja maksaa ensin itse tapaturmasta mahdollisesti koituvat lääkärimaksut, lääkkeet ja
muut kulut ja toimittaa alkuperäiset reseptit, laskut ja kuitit koulusihteerille. Koulusta
toimitetaan Fennian vakuutuslomake kotiin täytettäväksi. Jos on jostain syystä jäänyt
toimittamatta, voi huoltaja pyytää lomakkeen koulusta.
Jos tapaturma kohdistuu jalkoihin eikä oppilas voi kävellä koulumatkoja, huoltaja pyytää
lääkäriltä sellaisen lääkärintodistuksen, missä näkyy kuljetustarve ja mille aikavälille.
Ensiarvoisen tärkeää on, että kuljetustarpeen lääkärintodistus toimitetaan heti
kouluun, vaikka oppilas olisi vielä sairaslomalla. Koulusihteeri hoitaa taksikortit tai yli
kuukauden kuljetuksissa koulukyydin Opetusvirastosta ja se ei välttämättä onnistu yhden
päivän aikana. Huoltaja täyttää myös Koulumatka-avustushakemus B -lomakkeen ja
palauttaa sen koulusihteerille.
Koulusihteeri antaa oppilaalle viikon taksikortit kerrallaan. Kun oppilas saa taksikortit
käyttöönsä, hänen tulee säilyttää joka matkasta kuitti, jonka taksikuski antaa ja jos ei anna,
se pitää pyytää. Kuitit toimitetaan koulusihteerille samalla kun haetaan seuraavan viikon
kortit. Kuljetuksen loputtua oppilas palauttaa loput kuitit ja mahdollisesti yli jääneet taksikortit
koulusihteerille. Taksikortit on tarkoitettu vain kodin ja koulun välisiin matkoihin, max. 2
matkaa/päivä.
Koulutapaturmasta täytetään aina Fennian lomake, vaikka ei tarvitsisi käydä
lääkärissä.
2. Vapaa-ajan tapaturma, leikkaus tai sairaudesta johtuva tilapäinen kuljetus
Oppilaan satuttaessa jalkansa vapaa-aikana voi oppilas saada taksikortit kodin ja koulun
välisiin matkoihin, jos ei pysty kävelemään ilman kyynärsauvoja. Ensisijaisesti
matkakulukorvauksetkin haetaan oppilaan omasta tapaturmavakuutuksesta, jos oppilaalla on
sellainen.
Kun oppilas tarvitsee koulusta taksikortit vapaa-ajan tapaturman tai leikkauksen/sairauden
vuoksi, huoltaja toimittaa koulusihteerille lääkärintodistuksen, johon on merkitty kuljetustarve
ja aikaväli, jolle kuljetus tarvitaan. Huoltaja täyttää myös Koulumatka-avustushakemus C lomakkeen ja toimittaa sen koulusihteerille. Lääkärintodistus ja lomake tuodaan
mahdollisimman pian, vaikka oppilas olisi sairaslomalla, jotta sihteeri saa taksikortit hankittua
siihen mennessä kun oppilas niitä tarvitsee. Muita vapaa-ajan tapaturman kuluja ei koululta
voi hakea, poikkeus on kuljetus. Taksikorttien ja kuittien kanssa toimitaan samalla tavalla
kuin edellä mainitussa koulutapaturmassa. Taksikortit on tarkoitettu vain kodin ja koulun
välisiin matkoihin, max. 2 matkaa/päivä.
Koulumatka-avustushakemukset löytyvät mm. tästä linkistä:
http://www.hel.fi/www/opev/fi/palvelut/lomakkeet/koulumatka

