Smittevern i Solvang barnehage SA
Formålet med smittevern er å hindre smitte i barnehagen blant barn, ansatte og foresatte. Ved smitteutbrudd med
Covid -19, eller andre sykdommer, forholder barnehagen seg til nasjonale og lokale helsemyndigheter og forsøker å
etterleve de anbefalingene som blir kommunisert.

Formålet er å begrense utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i
prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen (selv ved milde symptomer)
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
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.
Erfaring med Covid-19, viser at barn er mindre utsatt for sykdom enn den voksne delen av befolkningen.
Ansatte og foreldre er mer utsatt og må utvise forsiktighet for å unngå smittespredning og sykdom. Vi har
alle et ansvar for å følge råd og anbefalinger fra myndighetene og de tiltakene vi har beskrevet i dette
dokumentet. Vi anbefaler foreldre som har anledning om å redusere oppholdstiden i barnehagen når dere
har anledning til det. Dette hjelper oss med å ha en god og stabil bemanning gjennom dagen, samtidig som
vi ivaretar smittevern på en god måte.
NB: Ved fortsatt symptomer etter 48 timer skal det testes for Covid-19.

Organisering- redusert kontakt mellom personer -hygiene
Grønt nivå

Gult nivå

Tiltak
•
•
•
•
•
•
•
•
Tiltak
•

Ingen syke skal møte i barnehagen
God hygiene og normalt renhold
Kontaktreduserende tiltak:
Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag
Vask hender før du går inn i barnehagen og når dere går hjem
Barnehagens kokk tilbereder mat. Barna kan selv delta i å forsyne seg selv,
smøre med egen kniv. Personalet hjelper barn etter behov
Bleieskift utføres med engangshansker

Ingen syke skal møte i barnehagen
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Rødt nivå

God hygiene og forsterket renhold. Renholder vasker kontaktflater som
trappegelender, dørhåndtak, karmer etc en gang pr. dag
Kontaktreduserende tiltak:
Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
Hele avdelinger regnes som en Gruppe / kohort. I Solvang deler hver
avdeling seg i to grupper / kohorter. Vi tilstreber avstand mellom grupper
og deling av utstyr, leker og materiell
Faste ansatte per gruppe / kohort
Unngå trengsel og store samlinger – foreldrekaffe, foreldremøter,
grillfester osv.
Tilstrebe avstand mellom ulike grupper /kohorter
Dele inn uteområder for å holde avstand mellom grupper / kohorter
Redusert kontakt mellom personer
Redusere antall foresatte som kan være med inn i barnehagen ved levering
og henting.
Foreldre oppfordres til å bygge relasjoner til hverandre, men helst på
barnehagens uteområde.
Ordinær åpningstid. Ved sykdomsutbrudd i barnehagen eller lokal stor
smittespredning, tar styret stilling til redusert åpningstid.
Vask hender før du går inn i barnehagen og når dere går hjem
Barnehagens kokk tilbereder mat til hver gruppe. Mat deles ut av
personalet på hver gruppe.
Bleieskift utføres med engangshansker
Det anbefales ikke bruk av offentlig transport

•
•
Tiltak
• Ingen syke skal møte i barnehagen
• God hygiene og forsterket renhold. Personalet vasker leker som deles
mellom flere grupper og reduserer mengde leker og materiell for å hindre
smittespredning.
• Kontaktreduserende tiltak:
• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
• Dele inn barna i mindre grupper /kohorter (6 barn pr.gruppe) 2 grupper /
kohorter kan samarbeide.
• Faste ansatte per gruppe / kohort
• Unngå trengsel og store samlinger
• Foreldre leverer og henter barn fortrinnsvis ute – hver avdeling lager egne
rutiner for levering, henting og kontakt mellom barnehage og hjem
• Sikre avstand mellom grupper / kohorter som ikke samarbeider
• Dele inn uteområder for å holde avstand mellom grupper /kohorter
• Redusert åpningstid
• Vask hender før du går inn i barnehagen og når dere skal gå hjem / bruk
alternativt håndsprit for å unngå trengsel ved vaskene ute.
• Sette opp skilt på dører- en foreldre og et barn inne av gangen
• Levering av barn skjer fortrinnsvis ute / til voksen på egen gruppe
• Mat lages porsjonsvis til små grupper. Mat deles ut av faste voksne på
gruppa.
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Det brukes engangshansker ved bleieskift og i forbindelse med
matservering
Ingen offentlig transport, turer i større grupper

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort». I barnehagen vil kohorter være det viktigste
utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på gult og rødt
nivå. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Kohorter må
minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt.
Nasjonale og lokale myndigheter kommer med anbefalinger til skoler / barnehager. Når anbefalingene
endrer seg, tar barnehagen stilling til de tiltakene vi har, og gjør endringer ved behov. Styret i barnehagen og
samarbeidsutvalget involveres i arbeidet når det er nødvendig.

Renhold:
Grønt nivå
Ved grønt nivå vil det være
tilstrekkelig med normalt renhold. Det
nye koronaviruset (SARS-CoV-2)
fjernes enkelt ved manuell rengjøring
med vann og vanlige
rengjøringsmidler.
Gult nivå
Ved gult og rødt nivå tilrådes
forsterket renhold. Barnehageeier bør
gå gjennom rutiner og lokale
renholdsplaner og lage tilpasninger
Viruset kan overleve fra timer til dager
avhengig av type overflate,
temperatur, sollys og andre faktorer.
Derfor er grundig og hyppig renhold
viktig for å forebygge smitte.

Tiltak
Renholder vasker alle gulv / lekeområder hver dag, Toaletter,
håndvasker, kjøkken vaskes daglig.
Ved sykdom som oppstår i barnehagen, skal toalett rengjøres
etter bruk:

Tiltak
• Daglig renhold av renholder
• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og
man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. Sjekkes
av personalet på gruppene
• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk
• Dørhåndtak, gelender i trapp, stoler, andre bordflater og
gjenstander som ofte berøres rengjøres daglig.
• Leker benyttes bare av en gruppe / kohort
• Tøyleker ryddes bort
• Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter
anvisning
• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold
til gjeldende rutiner
• Rom deles opp, så hver gruppe har sine egne faste
lekeområder / dersom lekerom skal deles av flere grupper
/ må leker og overflater vasker før bytte.
Rødt nivå
Tiltak
Ved gult og rødt nivå tilrådes
• Toaletter og vaskeservanter rengjøres på formiddagen
forsterket renhold. Barnehageeier bør
minst 1 gang hver dag. Renholder vasker etter
gå gjennom rutiner og lokale
barnehagens stengetid.
renholdsplaner og lage tilpasninger
• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og
Viruset kan overleve fra timer til dager
man må sørge for at søppel tømmes regelmessig
avhengig av type overflate,
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temperatur, sollys og andre faktorer.
Derfor er grundig og hyppig renhold
viktig for å forebygge smitte.
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Spisebord vaskes med vann og såpe før og etter bruk
(ansv. for avdeling-mat)
Dørhåndtak, gelender i trapp, stoler, andre bordflater og
gjenstander som ofte berøres rengjøres 2 ganger dagligLeker benyttes bare av en gruppe / kohort
Tøyleker ryddes bort
Sengetøy oppbevares adskilt og navnet, og vaskes etter
anvisning
Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold
til gjeldende rutiner
Rom blir benyttet av en gruppe / kohort. Grupper kan
bytte rom etter vask – eller etter en helg. Informasjon om
endringer sendes foresatte.
Barn har med egen mat og barna spiser i sine egne
grupper.

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis
man har brukt hansker. Løse gulvtepper kan fjernes for å lette rengjøring.
Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig i barnehagen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må
synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle
desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.
Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene
hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

For tilleggsinformasjon:
Veileder om Smittevern i barnehager under covid 19-utbruddet:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
Ved spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med daglig leder i barnehagen

Sandefjord 03.08.2020
Rune Hoff Johannessen
Mobil: 92 08 72 48
epost: rune@solvangbarnehage.no
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