Gjelder alle personer som skal i barnehagen

•
•
•

• Syke personer holder seg hjemme
• Holde god avstand, følge FHI sin anbefaling
• Vaske hender ofte (ved ankomst og avreise fra barnehagen)
Ha god hygiene (definert i vår smittevernveileder)
Unngå bruk av offentlig transport så langt det er mulig
Unngå store folkeansamlinger, følge FHI sine anbefalinger på gruppestørrelser

Kommuneoverlegen i den aktuelle kommune har et overordnet ansvar og kan gi pålegg. Det er
også kommuneoverlegen via smittevernteamet i kommunen som tar kontakt dersom smitte
påvises.
UDI sin veileder for barnehager: Veileder
Vår beredskapsplan for Covid-19: Beredskapsplan Covid-19

Gjelder foresatte
Barnehagebarn kan komme i barnehagen med snør så lenge allmenntilstanden er god.
Under er en oppsummert oversikt over de viktigste punktene knyttet til de ulike nivåene i
smittevernveilederen.
RØDT

Lever og hent barna ved porten/der dere får beskjed om å møte
Ingen foresatte inne i barnehagen
Foresatte kan maksimalt være 15 minutter i barnehagen (ute)
Redusert åpningstid
Oppmøtetid avtales
Barna kan ikke medbringe egne leker, kun for soving i vogn
Barna må ha rene klær, langt hår samlet i strikk, kortklipte negler og ingen
smykker
Mat og drikke til alle måltider må medbringes
Barna er inndelt i små kohorter med en/to faste voksne
Ingen arrangementer med foreldre tilstede (foreldremøter, mm)
Tilvenning skjer med ett barn ad gangen
Ha med godt med skiftetøy, barna vil være mye ute
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GULT

GRØNT

Begrenset «oppholdstid i barnehagen» for foresatte, maks 15 min
Full åpningstid, men ønske om å vite i hvilket tidsrom barnet vil være i
barnehagen
Barna kan ikke medbringe egne leker, kun for soving i vogn
Matservering i tråd med kommuneoverlegens retningslinjer
Barna må ha rene klær
Avdelingen er en kohort
Arrangementer (foreldremøter, høstsuppe, mm) der foreldre normalt deltar,
avlyses, gjennomføres digitalt eller for svært begrensede grupper
Tilvenning skjer på avdelingen, fortrinnsvis ute (sommer)
Ha med godt med skiftetøy, barna vil være mye ute
Ganske normal hverdag, få tiltak foreldre må følge
Barna kan ikke medbringe egne leker
Matservering i tråd med kommuneoverlegens retningslinjer

Gjelder ansatte
RØDT

GULT

GRØNT

Forsterket renhold, egne planer
Ingen smykker eller klokke
Ansvar for en kohort
Måltid: sørge for avstand mellom barna slik at de ikke deler mat/drikke
Møte foresatte ved levering/henting, fortrinnsvis ved port
Liten mulighet for å ta ut ubunden tid
Personal-, avdelings-/refleksjons-, assistent- og pedagogmøter avlyses som
fysiske møter
Bytte klær mellom jobb og privat
Forsterket renhold, egne planer
Legge til rette for å få organisert ubunden tid
Personal-, avdelings-/refleksjons-, assistent- og pedagogmøter kan
gjennomføres
Lite bruk av smykker
Mer normale vakter på avdelingen
Godt renhold, egen plan
Normale vaktlister
Ubunden tid gjennomføres som normalt
Møter i barnehagen gjennomføres som normalt
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