
 

 

 

 

Besök Högholmen säkert med skol- och 
förskolegrupper  
Man kan besöka Högholmen med skol- eller förskolegrupper på hösten 2020. Kom ihåg att boka på 
förhand en tid då ni skall besöka djurparken via blanketten som finns på våra hemsidor. Vi begränsar 
antalet grupper per dag för att säkra allas hälsa. Från oktober till april kan grupper som bokat besök på 
förhand besöka djurparken gratis. Välkommen till djurens ö för att lära dig mer! 

Skolgruppers förhandsboknings blankett hittar du här: https://www.korkeasaari.fi/opintoretki  

Förskolegrupper kan boka besökstid här: https://www.korkeasaari.fi/opintoretki/varhaiskasvatusryhmat 

Ta i beaktande dessa punkter då du besöker djurparken med en 
skol- eller dagisgrupp! 

 
• Följ de regler du fått i din egen skola eller ditt eget daghem under ditt besök! 
• Se till att din grupp följer Högholmens ordningsregler 
• Besök djurparken ändast om du känner dig frisk. Se också till att ingen i din grupp är sjuk 
• Ta med tillräckligt många vuxna  
• Håll avstånd från andra och följ de allmänna säkerhetsreglerna under din resa till och från 

djurparken. Man kan ta HRTs buss, metron via fiskehamnen eller en beställd buss till Högholmen.  
• Då du besöker biljättförsäljningen, kiosken eller butiken: använd kort eller närbetalning. Du kan 

också köpa skolgruppsbiljätter online, fråga efter länken! 
o Gå själv och diskutera med biljättförsäljaren, din grupp kan vänta med en annan vuxen 

lite längre bort 
o Skydda din mun och din näsa då du hostar och nyser. Släng bort engångs 

näsdukar/munskydd efter du använt dem. 
o Tvätta dina händer före och efter att du betalat 

• Håll er i grupp då ni besöker djurparken och håll avstånd till andra människor.  
• Tvätta era händer ofta. Man kan tvätta händerna vid varje wc och handdesinfektions punkter 

hittar man på olika ställen runtom ön. Ta ändå med dig egna handdesinfikationer från 
skolan/daghemmet! 

• Kom ihåg samt påminn dina elever om hosthygien: 
o Skydda din mun och din näsa då du hostar och nyser. Om du använder 

engångsnäsdukar eller munskydd, kasta de då genast efter användning i roskis.  
o Om du inte har näsdukar eller munskydd, hosta och nys då i ärmen, inte i händerna 
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• Då ni håller lunchpaus, kom ihåg att hålla avstånd från andra skolgrupper och/eller andra kunder. 
Inomhus lunchplatser hittar du i björnslottet, amazonia-huset och visentstugan. Ute picnic 
områden är utmärkta på kartan. Det nya picnic området vid utterinhägnaden har också ett stort 
tak till förfogande. Se till att allt rosk läggs i roskisar och att lunchplatsen ser bra ut för nästa 
kunder. Vid vissa picnic ställen hittar du också grillar som man får använda. Vid de större picnic 
platserna finns det till förfogande desinfikationsdukar som man kan torka ytorna med. Vi 
rekommenderar ändå att alla tar med egna desinfikationsdukar från skolan/daghemmet – vi kan 
inte säkra att det alltid finns dukar till förfogande. 

• I de tropiska husen, Amazonia och Africasia har vi en gångriktning för att undvika rusning. Man går 
in via Amazonia (på kartan nummer 13) och ut genom Africasia (på kartan nummer 14).  

• Om korona situationen blir värre hamnar vi antagligen stänga husen. 
• Följ personalens direktiv 

Våra direktiv har laggts upp enligt utbildningsstyrelsens, institutet för hälsa och välfärds samt utbildnings- 
och kulturministeriets riktlinjer. Vi följer situationen noga och ändrar våra direktiv vid behov.  

Koronasäkerhets direktiven i ett nötskal:  
• Tvätta dina händer noga – använd tvål och gnugga dina händer i vattnet samt använd 

handdesinfikation. 
• Hosta och/eller nys inte mot andra – hosta och nys i näsduk eller i ärmen 
• Håll avstånd från andra – håll tillräckligt mycket avstånd från andra människor 

Du kan läsa mer om Högholmens koronadirektiv på våra koronasidor: 
https://www.korkeasaari.fi/sv/covid19  

Följ med djuren via nätet och använd dig av uppgiftsmaterialet 

Om du känner att man inte kan besöka djurparken från skolan eller daghemmet kan du utnyttja våra 
uppgiftsmaterial.  På våra uppgiftsmaterialsidor har vi samlat många olika uppgifter och material som går 
att använda i skolor eller som distansuppgifter också före eller efter ett besök till djurparken.  

Vi tar alla hand om varandra! 
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