16.08.2021

Informasjon til foresatte: Slik er hverdagen i
barnehagen ved GRØNT tiltaksnivå
Overordnede føringer:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner. Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller
sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde.
Testing anbefales. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Alle barn og
ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom.
2. God hygiene.
Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre
kontaktsmitte. Barn og ansatte vasker hender eller bruker antibac når de kommer til
barnehagen. Dette gjelder også foresatte som evt følger inn porten på lekeplassen eller inn i
barnehagen.
3. Redusert kontakt mellom personer.
Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer
på sykdom oppstår. Store- og LilleKLEM vil samarbeide i løpet av dagen på grønt nivå.
Åpningstid
Barnehagene har normal åpningstid, klokken 07.00-16.30.
Levering og henting
Det er ute- levering og henting så lenge været tillater dette. Endringer i levering/henting vil bli gitt fra
avdelingen.
Ved levering og henting i tidsrommet mellom klokken 08-14.30 må dere parkere bak hallen. I denne
perioden er det skolebusser, biler og mange barn inne på skoleområdet.
Det anbefales at munnbind brukes ved levering og henting der det ikke er mulig å holde avstand ut
fra vanlige smittevernråd. Se råd om bruk av munnbind på fhi.no.
Ved symptomer som oppstår i barnehagen skal barna hentes så raskt det lar seg gjøre. Barnet må da
vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn.
For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.
Les mer om testing og symptomer
Se ellers veileder for barnehage og skole på Helsedirektoratet sine nettsider
Har du spørsmål om helse eller tiltak?



Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus
på 55 56 77 00
Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.

