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Når skal barnet ditt holdes hjemme fra barnehagen?
Barnet skal holdes hjemme ved enhver nyoppstått luftveisinfeksjon. Luftveisinfeksjon er definert
som snørr, tett nese og/eller hoste, og det gjelder også ved lette symptomer på disse symptomene.
Feber er ikke definert som det, ved feber skal ingen i barnehagen. Disse symptomene gjelder også
når barnet ikke har feber.
Dette betyr i praksis at om barnet får en av disse symptomene, eller et nytt av symptomene i tillegg
til et annet, skal barnet holdes hjemme til man ser at formen ikke blir verre, og at
allmenntilstanden er god. Se an formen i 24 timer.
Er du i tvil om barnet er friskt nok til å komme i barnehagen? Da ønsker vi at du ringer og spør
oss. Så slipper vi å sende barnet hjem, dersom formen er slik at barnet ikke kan være i barnehagen.
Konsekvensen av å sende syke barn i barnehagen, er at de kan smitte de andre barna som må
holdes hjemme. Det er nesten enda verre når ansatte blir smittet, de får ikke møte på jobb. Blir alle
faste ansatte syke, kan vi bli nødt til å stenge avdelingen til de ansatte blir friske. Det får
konsekvenser for mange familier.

Smittevern
Når dere kommer til barnehagen ønsker vi at dere foreldre bruker håndsprit. Dette kan være litt
kraftig for barnehender, så vi synes det er greit at barna går inn og vasker hendene på avdeling.
Dette må dere som foreldre minne barna på, når dere kommer og skal dra hjem.
Det er viktig at dere følger avdelingens retningslinjer rundt garderobesituasjonen, og at dere
maksimalt oppholder dere 15 minutter i barnehagen. Dersom det kommer covid-19 smitte i
barnehagen, vil de foreldre som har oppholdt dere lenger enn 15 minutter i barnehagen, også bli
omfattet av karantene.
Vi takker for den innsatsen dere gjør ved at smittevernreglene oppfylles, og at ingen syke kommer
i barnehagen.

Fra Utdanningsdirektoratets «Veileder om smittevern i barnehager under
covid-19 utbruddet 2020» revidert 28.september 2020
Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med nye symptomer på
luftveisinfeksjon ikke skal møte i barnehage.

Barn og ansatte med luftveissymptomer:
•

•

Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke
møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir
oppdaterte råd om syke voksne og barn.
De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake
i barnehagen når de virker friske og er feberfrie, selv om de har noe symptomer på
luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Barn eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:
•

Det forutsettes at barn, foresatte og ansatte ikke oppsøker barnehagen dersom de er i
karantene eller isolasjon. Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i
isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

