Sommerly barnehage SA

INFLUENSAPANDEMI

dokument 5.4.2

En pandemi er et verdensomspennende influensautbrudd forårsaket av et nytt virus som verdens
befolkning ikke er immune mot. At det er et nytt virus, betyr også at utviklingen av vaksine
spesifikt rettet mot pandemiviruset først kan finne sted etter at viruset er identifisert. Pandemi
smitter oftest via dråpesmitte som ved hoste, og i noen grad via hender eller gjenstander som blir
utsatt for smittestoffer.

BARNEHAGENS ANSVAR
Ved Influensapandemi skal barnehagen prøve å opprettholde et forsvarlig barnehagetilbud til tross for
situasjonen.
•

Myndighetene vil komme med oppdaterte råd og opplysninger under en pandemi. Styrer er
ansvarlig for å følge de faglige råd som gis etter hvert som pandemien utvikler seg.

•

Barnehagen skal risiko vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta tilbudet generelt for
barn og ansatte

GENERELLE TILTAK
•

Telefonlister/e-postadresser til ansatte, foreldre og kontaktpersoner skal være oppdaterte.

•

Ansatte skal holdes løpende informert i møter og ved hjelp av skriftlig informasjon.
Planleggingsscenario skal gjennomgås i personalgruppen. Det skal foretas en vurdering av hvilke
informasjonskanaler som skal benyttes ved ekstraordinære hendelser som krever umiddelbar
informasjon. Dette gjelder f.eks. ved influensautbrudd hos barn, foreldre eller ansatte, ved
alvorlig sykdom/dødsfall eller ved en eventuell stengning av barnehagen.

•

Ansatte bør få tilbud om vaksinering når dette er mulig.

Foreldre skal bli skriftlig informert om økt smittevern og tiltak i barnehagen. Foreldre skal også
informeres om hvilke symptomer de bør se etter hos seg selv eller sitt barn, og hva de skal gjøre når de
mistenker at de selv eller barnet er smittet.
Les her:
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helseomsorg-og-sosialtjenester/2020/koronavirus---vi-folgersituasjonen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
SMITTEVERN
I forbindelse med Pandemi skal smittevernet intensiveres i barnehagen. Dette gjør vi ved:
•

Økt fokus på håndhygiene. Det betyr at hendene skal vaskes oftere enn før, og det skal brukes
hånddesinfeksjon, spesielt der det ikke er vann/såpe tilgjengelig.

•

Foreldre som kommer til barnehagen bør få mulighet til å desinfisere hendene før de kommer
inn i barnehagen. Hånddesinfeksjon til dette formålet kan f.eks. være mulig ved inngangsdørene.
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•

Økt fokus på hostehygiene. Barn og ansatte skal hoste i armkrok, eller aller helst i
engangslommetørkle, som kastes umiddelbart. Hendene skal vaskes etter hoste.

•

Økt renhold av lokaler. Ansatte skal vaske håndtak, knotter og andre berøringspunkter daglig.
Rengjøringspersonell skal også ha økt fokus på tilstrekkelig renhold.

•

Rutine for renhold av leker og tekstiler (13.2.5) skal oppdateres, og hyppighet for renhold økes.

•

God organisering med mer lek i smågrupper, og ved at det legges opp til å være ute.

UTBRUDD
•

Mistanke om utbrudd skal straks meldes til Styrer. Styrer melder videre til lokal helsetjeneste og
eier av barnehagen.

•

Ved påvist utbrudd i barnehagen skal det ikke holdes informasjonsmøter, men gis informasjon
ved direktekontakt med alle foreldre.

•

Syke skal være hjemme til de er friske, og ellers følge myndighetenes råd for når det ikke lenger
er fare for at andre blir smittet.

•

Foreldre som er syke (lett forkjølelse o.l - ikke covid-19) bør ikke møte opp i barnehagen. Dersom
det likevel er nødvendig, bør det foregå på en måte som hindrer nærkontakt med andre barn
eller ansatte i barnehagen.

STENGT BARNEHAGE
•

Myndighetene kan pålegge barnehageeier å stenge barnehagen dersom de anser dette for
nødvendig.

•

Dersom det ikke lenger er mulig å opprettholde tilstrekkelig tilsyn eller det ikke er mulig å
opprettholde nødvendig smittevern, skal det i samråd med lokal helsetjeneste vurderes om
barnehagen skal stenge.

HJELPEMIDLER

Lovhenvisning

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 17 Smittevern
Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

Nyttig informasjon

Coronavirus (FHI)
Nytt coronavirus- tiltak i arbeidslivet mot smitte (Arbeidstilsynet)
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern § 17 Smittevern
God håndhygiene i barnehagen (FHI)
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Håndvask med såpe og vann (Hygieneveilederen FHI)
Relaterte dokumenter

5.4.0 Smittevern og god håndhygiene
13.2.9 Håndvaskrutine
5.4.12 Oppslag til informasjon ved sykdom
13.2.5 Renholdsplan leker og tekstiler
3.2.8 Risikovurdering- enkel

Ansvar

Beredskapsgruppen
Styrer er overordnet ansvarlig
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