Smitteverninstruks for ansatte
Oppdatert: 13.07.2021

Innledning
Gjenåpningen av samfunnet er godt i gang. Barnehagene går fra 1. august 2021 over til Grønt
tiltaksnivå. I tillegg til at vi som tidligere kan være samlet alle sammen, kan
barnehagehverdagen gjennomføres på normal måte slik det var før Korona.
Vi opprettholder fortsatt samme krav til hygiene og renhold som under Gult nivå. Det er ikke
krav til bruk av munnbind mer, men det skal fortsatt ikke være kontakt mellom voksne ved
levering og henting. I tillegg gjelder samme regler ved mistanke om sykdom som ved gult
nivå. Bortsett fra dette går vi tilbake til normale rutiner.
Angående Antibac så minner vi om at dette er et giftig stoff på lik linje med
vaskemidler, og skal oppbevares trygt utenfor barnas rekkevidde til enhver tid!

Inndeling i grupper (Kohorter)
Det er ikke behov for inndeling i kohorter ved Grønt nivå. Barnehagehverdagen planlegges
normalt slik det var før Korona.

Hygiene- og renholdsrutiner
En av de viktigste tiltakene for å forhindre smittespredning er å vaske hender grundig i minst
20 sekunder:
• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
• Når man kommer til barnehagen
• Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
• Etter toalettbesøk og bleieskift
• Før og etter måltider
• Etter soving
• Etter man kommer inn fra uteaktivitet
• Ved synlig skitne hender
• Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk for barn/ ansatte.
• Alltid hoste i albuekroken hvis man ikke har tørkepapir tilgjengelig, og ikke ta seg i
ansiktet og øyne før man har vasket hendene.
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Renholdet utføres med såpe og vann i minst 20 sekunder, eventuelt bruke Antibac i
kombinasjon med våtservietter hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Antibac har ingen effekt
på skitne hender, og må vaskes med våtservietter først. Det skal alltid være utplassert Antibac
i garderoben som foresatte og ansatte skal benytte så snart de kommer inn døren. NB! Det
skal ikke benyttes Antibac på barna ved levering inne, der skal det være rutine at dagen alltid
starter på badet hvor man vasker hendene i minst 20 sekunder. Ute brukes Antibac og
våtservietter.
Vi benytter allerede engangsartikler på badet i stellesituasjoner. Men i tillegg til normale
rutiner skal alle bleier og engangshansker etter hvert stell i egen pose og knytes for før man
kaster det i lukket dunk. Hender på både barn og assistent vaskes med såpe og vann i 20
sekunder etter hvert stell.
Etter oppdatering 7. mai 2020 fra FHI er det ikke nødvendig å vaske uteleker. Etter
oppdatering 29. mai 2020 fra FHI er det ikke nødvendig å vaske inneleker. Renhold utføres
umiddelbart etter at et barn eller voksen med symptomer er isolert fra resten av gruppen.
Renholdet utføres med vanlige rengjøringsmidler, det vil si med rengjøringsmiddel og vann.
NB! Desinfeksjonsmiddel skal kun benyttes der man ikke har tilgang på vann.
Alt av tekstiler som ikke er absolutt nødvendig fjernes fra barnehagene.

Rutiner ved sykdom og symptomer på Korona
Kun friske og symptomfrie barn og voksne kan komme i barnehagen. Man skal ha vært
symptomfri i 1 dag før man kan komme til barnehagen, dette gjelder også foreldre som skal
levere og hente.
Ansatte som skal være borte fra jobb på grunn av Korona symptomer må kontakte fastlege for
å få sykemelding.
Hvis et barn får symptomer på Korona mens det er i barnehagen, skal 1 assistent isolere
barnet bort fra alle de andre til foreldrene har hentet barnet. Den andre assistenten skal starte
med rengjøring så snart som mulig av alle flater og leker dette barnet har vært i kontakt med.
Hvis en assistent får symptomer på Korona mens de er på jobb, skal de hvis Pedagog er
tilstede forlate barnehagen umiddelbart. Assistent og pedagog som er igjen rengjør alle flater
og leker som den ansatte har vært i kontakt med.
Hvis ikke Pedagog er tilstede skal assistenten isolere seg bort fra alle andre i barnehagen og
ringe Pedagog som stiller som vikar. Hvis pedagog ikke kan stille, samt at det ikke er mulig å
skaffe annen vikar, må den syke assistenten ringe til alle foreldrene for sine ansvarsbarn som
må hentes. Hvis den andre assistenten har færre en 4 av sine barn i barnehagen den dagen, kan
man overføre barn slik at den som er igjen får 4 barn. Dette gjøres etter en prioriteringsliste
som Pedagog setter opp.
Viser til Informasjonsskrivet til foreldre og ansatte fra 17. april 2020, samt Veilederen fra
UDIR, for rutiner for når man regnes som for syk til å være i barnehagen. Ber alle sette seg
spesielt inn i unntakstilfeller, som for eksempel Allergi og rennende nese. Unntak for
sykdommer praktiseres kun ved legeerklæring. Viser også til Veileder fra UDIR som
presiserer regler for karantene og isolasjon.
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Ingen ansatte kan utføre reiser som medfører karantene på en slik måte at man ikke kan møte
på jobb.

Levering og henting
Det skal legges opp til levering og henting slik at det ikke er kontakt mellom voksne. Det er
ikke krav til bruk av munnbind ved grønt nivå.

Åpningstider
Normal åpningstid 07.30 – 16.30

Spesial rutiner for å beskytte Pedagogene
Det er ikke lenger behov for ekstra tiltak for å beskytte pedagogene ved Grønt nivå. Normale
rutiner gjelder.

Matservering og måltider
Vi opprettholder normalt mattilbud og rutiner for matservering. Det er ikke behov for ekstra
tiltak ved Grønt nivå.

Turer utenfor barnehagen
Det skal kun utfører turer i nærområdet. Det er forbud mot å benytte kollektiv transport ved
turer.

Inne og utetid
Normale rutiner gjelder for inne og utetid.

Oppdatering av informasjon fra myndighetene
Alle ansatte pålegges å holde seg oppdatert med informasjon og pålegg som kommer fra
myndighetene. Relevant informasjon legges alltid ut på Folkehelseinstituttet sine
hjemmesider. Våre Pedagoger vil gjøre så godt de kan med å holde ansatte oppdatert, men de
er kun 1 gang i uken i hver avdeling så det er viktig at man gjør en egeninnsats.
Alle ansatte må være ansvarsbevisst å følge rådene fra myndighetene utenom barnehagens
åpningstid. Det kan som kjent få store følger for barn, voksne og familier hvis smitte
forekommer i en barnehage.
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