SAMMENDRAG
For å begrense smitte har vi satt i
gang en rekke tiltak i barnehagen.
Trafikklysene med grønt, gult og rødt
nivå viser hvilke smitteverntiltak som
gjelder for barnehagen for de ulike
nivåene. Det er smittesituasjonen i
Norge som avgjør nivået som skal
følges. Hvis smittesituasjonen endrer
seg, vil vi i barnehagen justere våre
rutiner.

BEREDSKAPSPLAN FOR KORONA
11.08.2020

Myndighetene har gitt melding om at alle barnehager skal ha en beredskapsplan for trafikklysmodellen, for å sikre rask omorganisering
av driften ved endring av tiltaksnivå.

Målsetting
Sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Trafikklysmodell
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal
følge.
Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.
På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde
avstand mellom ulike kohorter. Barnehagen har normal (full) åpningstid på gult nivå.
På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at
det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.
Den reviderte smittevernveilederen ble lansert 27. mai 2020. Da ble det innført gult tiltaksnivå over hele landet.
Nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter kan på et senere tidspunkt, på bakgrunn av endring i smittesituasjonen, varsle endret
tiltaksnivå. Derfor skal alle barnehager utarbeide beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene.
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Barnehageeier må
•
•
•
•

Sikre et godt barnehagetilbud.
Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
Oppdatert informasjon for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra
smittesituasjonen til enhver tid.

Smittesituasjonen kan endre seg raskt
Det betyr at barnehagen må planlegge for alle tiltaksnivå; både grønt, gult og rødt.
Utdanningsdirektoratet er tydelig på at barnehageeier må derfor lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike
nivåene.

Ansvar
Barnehageeiers ansvar
Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er
derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og
kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederene.
Smittevernmyndighetenes ansvar
Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den
enkelte barnehageeier eller barnehagen
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Tiltak
Barnehageeier må sørge for at barnehagene har:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette
rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for organisering i kohorter
rutiner for god hygiene
planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon
tilstrekkelig bemanning
rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon
tilstrekkelig med lokaler. Det vil si alternative måter å organisere dagen på gult og rødt nivå. For eksempel ved uteaktiviteter og
bruk av andre lokaler
tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon
forsvarlig matservering i gul og rød situasjon

Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes i barnehager som i for
eksempel bedrifter og i samfunnet for øvrig.
Tiltakene må derfor tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å
begrense smittespredning blant barnehagebarn og ansatte.
Ingen kan lastes dersom smitte i barnehagen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å
forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i barnehagen, men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning
blant barn og ansatte i barnehager.
Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
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Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å
begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte
kontaktsmitte.
Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Til tross for godt
gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene listet opp i dette notatet
gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som
må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.
Syke personer skal ikke være i barnehagen
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.
Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og
smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.
Symptomer:
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten:
→ halsvondt
→ forkjølelse
→ lett hoste
→ hodepine
→ muskelsmerter
→ magesmerter kan også forekomme
Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.
Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og hos noen
svært få kan de få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.
Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre.
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TRAFIKKLYSMODELL – ved rask endring
Målsettingen med beredskapsplanen er å sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra
smittevernsituasjonen.
Det er de nasjonale smittevernmyndighetene i Norge som beslutter hvilket smittevernnivå tiltakene skal legges på i henhold til
trafikklysmodellen i hele landet. Fra 2. juni 2020 er dette nivået GULT FARENIVÅ.
Lokale helsemyndigheter kan pålegge et annet smittevernnivå på grunn av lokale forhold. I disse tilfellene er barnehagen pliktig til å
følge smittevernnivået som er besluttet av de lokale myndighetene.

Sommerly barnehage har HMS dokumenter etter GULT nivå:
TILTAK
ANSVAR
Kontakt med
Barnehagesmittevernmyndighetene forvaltningen
som avgjør hvilket nivå
(grønt, gult eller rødt)
tiltakene i barnehagene
skal iverksette

GRØNT
Barnehageadministrasjo
nen (Lillestrøm
kommune) varsler leder
i hver barnehage om
endring av nivå som
igjen varsler videre til
ansatte og foreldre.
• Varsling skal så langt
det lar seg gjøre skje
innenfor ordinær
arbeidstid

GULT
Barnehageadministrasjonen
(Lillestrøm
kommune) varsler leder i
hver barnehage om endring
av nivå som igjen varsler
videre til ansatte og
foreldre.
• Varsling skal så langt det
lar seg gjøre skje innenfor
ordinær arbeidstid.

RØDT
Barnehage-administrasjonen
(Lillestrøm kommune)
varsler leder i hver
barnehage om endring av
nivå som igjen varsler videre
til ansatte og foreldre.
• Varsling skal så langt det
lar seg gjøre skje innenfor
ordinær arbeidstid.
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Rutiner/planer for
kontaktreduserende
tiltak i gul og rød
situasjon.

Styrer

Ikke nødvendig på grønt • Unngå fysisk kontakt
nivå
mellom ansatte
(håndhilsning og
klemming).
• For spesielle tjenester
(PPT, logoped og andre) skal
disse følge basale
smittevernrutiner etter
gjeldende anbefalinger (god
hånd- og hostehygiene, ikke
møte opp ved sykdom,
osv.), men kan ellers utføre
sitt arbeid som normalt.
• Unngå trengsel på vei inn
og ut av barnehagen, i
garderober og på toaletter.

• Sørge for at alle barn har
egen sitteplass ved mat eller
aktiviteter der de sitter.
• Unngå trengsel på vei inn
og ut av barnehagen, i
garderober og på toaletter.
Foresatt skal helst ikke være
med inn i barnehagen
• Foresatte må holde en
meters avstand til ansatte og
andre foresatte.
• Utforming av lokalet kan
være av betydning for hvor
mange barn og ansatte som
kan være til stede i samme
rom.

TILTAK
Rutiner/planer for
kontaktreduserende
tiltak i gul og rød
situasjon.

ANSVAR
Styrer

GRØNT
GULT
Ikke nødvendig på grønt • Foresatte må holde en
nivå
meters avstand til ansatte
og andre foresatte.
• Det kan vurderes levering
og henting ute for å unngå
for mange inn i barnehagen.
• Ellers vises til
smittevernveilederen for
organisering, hvor hver
barnehage må lage sine

RØDT
• Ta i bruk større lokaler der
det er nødvendig og mulig.
• Unngå fysisk kontakt
mellom ansatte
(håndhilsning og klemming).
• Holde avstand (minst en
meter) til kolleger.
• Begrense fysiske møter og
pauser der flere samles.
Bruke videokonferanser i
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egne rutiner tilpasset lokale stedet for fysiske møter med
forhold.
kolleger der det er mulig.
• For spesielle tjenester
(PPT, logoped og andre) skal
disse følge basale
smittevernrutiner etter
gjeldende anbefalinger (god
hånd- og hostehygiene, ikke
møte opp ved sykdom, osv.),
men kan ellers utføre sitt
arbeid som normalt.
• Ellers vises til
smittevernveilederen for
organisering,
hvor hver barnehage må lage
sine egne rutiner ut fra
lokale forhold.
Plan for organisering i
kohorter.

Styrer

Ikke nødvendig på grønt • 1 avdeling kan være en
nivå
kohort med faste voksne.
• 2 kohorter kan
samarbeide morgen og
ettermiddag og ev. ved
pauseavvikling, fortrinnsvis
ute.
Kohortene skal ha egne
områder å være på ute og
inne.

• Barna deles inn i mindre
kohorter med 3-5 barn
under 3 år og 6-10 barn over
3 år med faste voksne på
hver kohort.
•2 kohorter kan samarbeide.
• Kohortene skal ha egne
områder å være på ute og
inne.
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TILTAK
Plan for tilvenning

ANSVAR
Styrer

GRØNT
Som normalt

• Ellers vises til
smittevernveilederen for
organisering. Hver
barnehage må lage sin plan
for kohorter, hvor det skal
være egen gruppeinndeling
og bemanning.
GULT
• Ved gult og rødt nivå må
barnet og foresatte
forholde seg til den
kohorten barnet skal
tilhøre, og tilvenningen
skjer primært i barnets
kohort.
• Foresatte kan være inne
sammen med barnet og
kohorten som barnet skal
tilhøre. Foresatte bør holde
en meters avstand til
ansatte, andre foresatte og
andres barn så langt det er
mulig.
• Barn og foresatte kan få
bli kjent med resten av
barnehagen, men helst når
de andre barna er ute.

• Ellers vises til smittevern
veilederen for organisering,
hvor hver barnehage må lage
sin plan for kohorter, ut fra
gruppeinndeling og
bemanning.
RØDT
• Ved gult og rødt nivå må
barnet og foresatte forholde
seg til den kohorten barnet
skal tilhøre, og tilvenningen
skjer primært i barnets
kohort.
• Foresatte kan være inne
sammen med barnet og
kohorten som barnet skal
tilhøre.
• Foresatte bør holde en
meters avstand til ansatte,
andre foresatte og andres
barn så langt det er mulig.
Barn og foresatte kan få bli
kjent med resten av
barnehagen, men helst når
de andre barna er ute.
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TILTAK
Rutiner for god hygiene

ANSVAR
Styrer

GRØNT
Normal hygiene –
håndvask inn/ut

• Barnehagen må lag en
plan for oppmøtetidspunkter for nye barn og
foreldre for å unngå for
mange på en gang.
• Barn og foreldre skal
holde seg på den
avdelingen barnet skal være
på, ved søsken bør
foreldrene ta tilvenning
med et barn hver.
• I utgangspunktet skal det
kun være en foreldre med
på tilvenning, men dette må
tilpasses ut fra det enkelte
barns behov.

• Ved rødt nivå, bør kun et
barn per kohort tilvennes om
gangen.
• Barn og foreldre skal holde
seg på den avdelingen
barnet skal være på, ved
søsken skal foreldrene ta
tilvenning med et barn hver.
• I utgangspunktet skal det
kun være en foreldre med på
å unngå for mange på en
gang, men dette må tilpasses
ut fra det enkelte barns
behov.

GULT
• Ved ankomst barnehage.
• Før måltider/
mathåndtering.
• Etter toalettbesøk
/bleieskift.
• Ved synlig skitne hender
(eksempelvis når man går
inn etter utelek og hendene
er synlig skitne)

RØDT
• Ved ankomst barnehage.
• Før måltider/
Mathåndtering.
• Etter toalettbesøk/
bleieskift.
• Ved synlig skitne hender
(eksempelvis når man går
inn etter utelek og hendene
er synlig skitne)
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Rutine for forsterket
renhold i gul og rød
situasjon

Styrer og
renholder

Normalt renhold

• Etter kontakt med
kroppsvæsker (eksempelvis
etter å ha pusset nesen)
• Etter kontakt med dyr.

• Etter kontakt med
kroppsvæsker (eksempelvis
etter å ha pusset nesen)
• Etter kontakt med dyr.

• Toaletter og
vaskeservanter må
rengjøres minimum daglig.
• Engangs papirhåndklær og
såpe skal være tilgjengelig,
og man må sørge for at
søppel tømmes
regelmessig.
• Spisebord vaskes med
vann og såpe etter bruk.
• Dørhåndtak,
trappegelendre, stoler,
andre bordflater og
gjenstander som ofte
berøres rengjøres hyppig,
minimum daglig.
• Leker, nettbrett,
datamaskiner/tastaturer må
også vaskes av minimum
daglig.
• Reduser antall leker, slik
at renhold er
gjennomførbart.

• Toaletter og
vaskeservanter må rengjøres
minimum daglig.
• Engangs papirhåndklær og
såpe skal være tilgjengelig,
og man må sørge for at
søppel tømmes regelmessig.
• Spisebord vaskes med
vann og såpe etter bruk.
• Dørhåndtak,
trappegelendre, stoler,
andre bordflater og
gjenstander som ofte
berøres rengjøres hyppig,
minimum daglig.
• Leker, nettbrett,
datamaskiner/tastaturer må
også vaskes av minimum
daglig.
• Reduser antall leker, slik at
renhold er gjennomførbart.
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• Leker som kun benyttes
av en kohort, trenger ikke
daglig rengjøring.
• Leker kan også ryddes
bort («karantene») i 2-3
dager før de benyttes på
nytt, som et alternativ til
daglig rengjøring.
• Tøyleker og andre løse
tekstiler vaskes etter
anvisning. Hvis ikke det er
mulig, må de ryddes bort.
• Sengetøy oppbevares
adskilt og navnet, og vaskes
etter anvisning.
• Dekketøy og bestikk
vaskes i oppvaskmaskin i
henhold til gjeldende
rutiner.
• Rutiner skal synliggjøres
og det skal gis
informasjon/opplæring til
personalet og andre som er
innom barnehagen.

• Leker som kun benyttes av
en kohort, trenger ikke
daglig rengjøring.
• Leker kan også ryddes bort
(«karantene») i 2-3 dager før
de benyttes på nytt, som et
alternativ til daglig
rengjøring.
• Tøyleker og andre løse
tekstiler vaskes etter
anvisning. Hvis ikke det er
mulig, må de ryddes bort.
• Sengetøy oppbevares
adskilt og navnet, og vaskes
etter anvisning.
• Dekketøy og bestikk vaskes
i oppvaskmaskin i henhold til
gjeldende rutiner.
• Rutiner skal synliggjøres og
det skal gis informasjon/
opplæring til personalet og
andre som er innom
barnehagen.
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TILTAK
Bemanningsnorm følges
og vikar settes inn ved
behov dersom ansatte
blir syke

ANSVAR

GRØNT
GULT
Vanlig bemanningsnorm Det opprettholdes
bemanningsnorm etter
retningslinjer fra veileder
(Regjeringen/ Udir)

RØDT
Det opprettholdes
bemanning etter
retningslinjer fra veileder
(Regjeringen/ Udir)

TILTAK
Rutiner for levere- og
hentetider i gul og rød
situasjon.
• Ekstraordinært
styrevedtak for redusert
åpningstid for
barnehagen
• Informasjon og mal
søknad om utvidet
åpningstid for foreldre
med samfunnskritiske
yrker sendes ut.
Søknad om utvidet rett
til utvidet åpningstid for
foreldre med
samfunnskritiske yrker
sendes til Styreleder for
Sommerly barnehage sa

ANSVAR

GRØNT
Ingen rutine nødvendig
på grønt nivå

RØDT
• Benytte økt utetid.
• Hver kohort har sin /sone
område både ute og inne.
• Ikke mer enn to kohorter
inne eller ute samtidig.

GULT
• Benytte økt utetid.
• Hver kohort/avdeling har
sitt uteområde.
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TILTAK
Åpningstider

ANSVAR

GRØNT
Normal åpningstid

GULT
Normal åpningstid

RØDT
• 8 timer åpningstid
Fra 08.30 – 16.00, med
etablerte hente og
levringstider.
• Det fattes ekstra ordinært
styrevedtak for redusert
åpningstid.
• Rett til utvidet
åpningstilbud for foreldre i
samfunnskritiske yrker.

Uteaktiviteter

Normale uteaktiviteter

• Mest mulig ute i
barnehagen eller på tur.
• Hver avdeling sitt område
og sine uteleker.

• Mest mulig ute i
barnehagen eller på tur.
• Hver avdeling sitt område
og sine uteleker.

Tilstrekkelig utstyr i gul
og rød situasjon

Normalt med utstyr på
grønt nivå

• Styrer sørger for at
nødvendig utstyr for å
overholde smittevern
veilederen er tilgjengelig
(eks. Desinfeksjonssprit,
hansker. såpe, tørkepapir
og munnbind)

• Styrer sørger for at
nødvendig utstyr for å
overholde smittevern
veilederen er tilgjengelig
(eks. Desinfeksjonssprit,
hansker. såpe, tørkepapir og
munnbind)

Forsvarlig matservering i
gul og rød situasjon

Normal matservering på • Strenge hygienekrav til
grønt nivå
tilberedning av mat.

• Strenge hygienekrav til
tilberedning av mat.
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Vikarer og andre som er
innom barnehagen må få
opplæring i rutiner for
smittevern

Gjøres på lik linje med
andre ansatte

• Barn skal ikke være til
stede ved tilberedning av
mat.
• Maten bør serveres
porsjonsvis, barna skal ikke
forsyne seg av felles fat.

• Barn skal ikke være til
stede ved tilberedning av
mat.
• Maten skal serveres
porsjonsvis, barna skal ikke
forsyne seg av felles fat
• Det kan vurderes medbrakt
matpakke.

• Gjøres på lik linje med
andre ansatte
• Det skal informeres om
rutiner før vedkommende
kommer i barnehagen.
Dette kan være skriftlig.

• Gjøres på lik linje med
andre ansatte
• Det skal informeres om
rutiner før vedkommende
kommer i barnehagen. Dette
kan være skriftlig.

VED PÅVIST SMITTE HOS BARNEHAGEBARN I SOMMERLY BARNEHAGE
Hvis et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:
• Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
• Kommuneoverlege tar kontakt med styrer i barnehage
• Kartleggingen av kommuneoverlegen gjøres i samråd med barnehagen, for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med
vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor barnehagen blir også kartlagt.
• Det er først etter kartleggingen at kommuneoverlege sammen med styrer vil beslutte tiltak etter den aktuelle hendelsen, og
foreldrene vil bli informert
• Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte.
S i d e 14 | 18

• Alle med barn i den aktuelle barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
• Generelt gjelder: barn og ansatte som helsetjenesten vurderer at er i risiko for smitte (hatt nærkontakt med noen med påvist
koronainfeksjon), pålegges 14 dagers hjemme karantene. Alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte
bes om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om en er symptomfri.
• Andre barn og ansatte med lav smitterisiko (ikke hatt nærkontakt med smittet eller selv vært i et område med vedvarende smitte),
kan leve som normalt og møte i barnehage. Alle bes være oppmerksomme på luftveisinfeksjoner og raskt kontakte lege ved
symptomer.
Kommuneoverlege og styrer samarbeider, og det avklares hva som er taushetsbelagte opplysninger. Personvernloven er gjeldene og blir
praktisert.
HMS DOKUMNETER
• 5.4.18 Sykdom blant barn eller ansatte
• 5.4.17 Renholdsplan- forsterket (koronapandemi)
• 5.4.16.Håndvask- skjerpet rutine (koronapandemi)
• 5.4.14 Smittevern- gult farenivå
Sjekklisten Smittevern i ekstraordinære situasjoner (Barn-Nett eAsy) er også oppdatert.
I tillegg har vi et dokument:
• 5.4.20 Beredskapsplan- trafikklysmodell smittevern, lokale tilpasninger
SYKDOM BLANT BARN ELLER ANSATTE (KORONAPANDEMI)

dokument 5.4.18

Barn, foreldre og ansatte skal ikke møte i barnehagen ved sykdom eller mistanke om sykdom. Symptomer på covid-19, særlig hos
barn, kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Ved feber, lett hoste, sår/vond hals, rennende nese eller
nedsatt helsetilstand, skal man holde seg hjemme. Se mer: Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020
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NÅR KAN BARN OG ANSATTE MØTE I BARNEHAGEN
Barn og ansatte kan komme i barnehagen:
•

Når de ikke har symptomer på sykdom.

•

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake i barnehagen dersom allmenntilstanden er god. Ansatte komme
tilbake når de ikke lenger har symptomer.

•

Barn som har restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon, som f.eks. rennende nese eller sporadisk hoste, kan likevel
komme tilbake til barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

•

Barn eller ansatte som igjen får symptomer på luftveisinfeksjon etter gjennomgått sykdom, skal sendes hjem og være hjemme til
tilstanden er avklart.

•

Dersom en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i
barnehagen som normalt så lenge de selv ikke har symptomer.

•

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi/kjent pollenallergi kan møte i barnehagen.

•

Barn som ofte har rennende nese (særlig når de har vært ute) uten andre symptom på luftveisinfeksjon, kan komme i barnehagen.

Foreldre som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine som normalt.
NÅR SKAL BARN, FORELDRE OG ANSATTE IKKE MØTE I BARNEHAGEN
•

Barn og ansatte med symptomer på sykdom skal ikke møte i barnehagen.

•

Barn og ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen. Dette gjelder også ved milde symptomer og
sykdomsfølelse. Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.
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•

Foreldre med bekreftet covid-19, er i karantene eller i isolasjon skal ikke møte i barnehagen sammen med barnet, og må finne
andre løsninger for å bringe eller å hente barnet. Foreldre som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten kan møte
i barnehagen som normalt.

NÅR SYKDOM OPPSTÅR I BARNEHAGEN
Dersom et barn får symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at foreldrene henter barnet så fort som mulig.
•

Barnet skal vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute, dersom det ikke er andre barn der.

•

Dersom mulig, skal den ansatte holde 1-2 meters avstand, men hensynet til barnets omsorgsbehov skal ivaretas.

•

Hvis barnet trenger å bruke toalett, skal dette ikke brukes av andre barn før det er rengjort etter bruk.

•

Den som har passet barnet må vaske hendene når barnet er hentet.

•

I etterkant rengjøres rom, toalett og andre området der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke mens de er på jobb, må gå hjem så snart som mulig.
TESTING
•

Evt. testing må avklares direkte med fastlegen.

•

Barn og ansatte som får bekreftet covid-19 følges opp av helsetjenesten i kommunen. Kommunehelertjenesten vil kartlegge og
følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer.

INFORMASJON TIL STYRER
Styrer skal alltid orienteres når et barn blir hentet pga. sykdom.
•

Dersom Styrer ikke er i barnehagen den aktuelle dagen skal Styrer likevel ha beskjed så fort som mulig.
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LOGG
Hendelsen kan logges ved hjelp av Barn-Nett eAsy logg: Logg ved sykdom- koronapandemi eller 5.4.19 Logg ved sykdom- koronapandemi
For mer utfyllende informasjon om Sommerly barnehage sin Covid-19 planer viser vi til vår hjemmeside:
https://sommerly.no/viktig-info---covid-19.html

For spørsmål ta kontakt på dagligleder@sommerly.no
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