RØDT NIVÅ

Organisering

Smittevern

Foreldre
info/forventing
Melde inn tider for
barnet hver uke.

Ansatte

Barnehagen er åpen
8-16. (6.30-17.00
for
samfunnskritiske
jobber).

Ingen syke skal møte
i barnehagen.
Alle med
luftveissymptomer
skal holdes hjemme
eller sendes hjem
umiddelbart med
oppdagelse av
symptomer.
(Se veilederen for
tiltak ved
oppdagelse)

Kohorter: 3 pr
voksne under 3 år,
6 pr voksne over 3
år.

Utstrakt bruk av
hygiene tiltak. Se
veilederen for
smittevern.

Informere barnet
sitt om endret
situasjon.

Ikke møte
på jobb med
symptomer.

Kan samarbeide
med 1 annen
kohort. Bytte av
voksne eller
kohorter kan bare
skje etter 48 timer
eller helg.

God hygiene og
forsterket renhold

Levere rent barn
med rene klær.

Sikre god
håndvask og
følge
smittetiltak.

Delt uteområde

Unngå trengsel og
store samlinger

Følge restriksjoner
til hver enkelt
barnehage om
levering og
henting.
Foreldre eller
andre med
symptomer eller
påvist smitte skal
ikke levere eller
hente barn i
barnehagen.

Ha rene klær
hver dag.

Dele film om
smittevern i
barnehagen.
(udir.no)

Det skal avtales om
utenforstående må
inn i barnehagen.
Vurder behovet
etter smittevern.
Det skal
dokumenteres
navn, dato og tid
for de som er inne i
barnehagen.

Hold
avstand og
unngå fysisk
kontakt med
de andre
ansatte. Selv
ved arbeid
på samme
kohort.

GULT NIVÅ

Organisering

Smittevern

Vanlig åpningstid
men med
innmelding av tider
uken før for hvert
barn.

Ingen syke skal møte
i barnehagen.
Alle med
luftveissymptomer
skal holdes hjemme
eller sendes hjem
umiddelbart med
oppdagelse av
symptomer.
(Se veilederen for
tiltak ved
oppdagelse)

Kohorter: kan være
avdelinger.
Kan samarbeide
med 1 annen
kohort. Bytte av
voksne dagen etter.
Delt uteområde

Det skal avtales om
utenforstående må
inn i barnehagen.
Vurder behovet
etter smittevern.

Foreldre
info/forventing
Melde inn tider for
barnet hver uke.

Ansatte

Utstrakt bruk av
hygiene tiltak. Se
veilederen for
smittevern.
God hygiene og
forsterket renhold

Informere barnet
sitt om endret
situasjon.

Ikke møte
på jobb med
symptomer.

Levere rent barn
med rene klær.

Sikre god
håndvask og
følge
smittetiltak.

Unngå trengsel og
store samlinger

Følge restriksjoner
til hver enkelt
barnehage om
levering og
henting.
Foreldre eller
andre med
symptomer eller
påvist smitte skal
ikke levere eller
hente barn i
barnehagen.

Ha rene klær
hver dag.

Hold
avstand og
unngå fysisk
kontakt med
de andre
ansatte. Selv
ved arbeid
på samme
kohort.

GRØNT NIVÅ

Organisering

Smittevern

Vanlig åpningstid

Ingen syke skal møte
i barnehagen.
Alle med
luftveissymptomer
skal holdes hjemme
eller sendes hjem
umiddelbart med
oppdagelse av
symptomer.
(Se veilederen for
tiltak ved
oppdagelse)

Vanlig organisering
av avdelinger.

God hygiene og
normalt renhold

Samarbeide som
normal drift.

Foreldre
info/forventing
Levere rent barn
med rene klær.

Ansatte

Foreldre eller
andre med
symptomer eller
påvist smitte skal
ikke levere eller
hente barn i
barnehagen.

Ikke møte
på jobb med
symptomer.

Hold
avstand og
unngå fysisk
kontakt med
de andre
ansatte. Selv
ved arbeid
på samme
avdeling.

Sikre god
håndvask og
normalt
renhold.

