For høy kontakthyppighet mellom
personer i løpet av
barnehagedagen
Beskrivelse av risiko
I barnehager er man tett på hverandre og det er utfordrende å
unngå nærkontakt. Når det er vanskelig å regulere avstand til
andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter
til hvert barn og ansatte:

Morgen/ når barna kommer i barnehagen

◾ Foresatte kommer inn i barnehagen ved levering, selv om vi har avtalt annet
sted
◾ Trengsel i garderoben når flere barn kommer samtidig
◾ Trengsel ved toaletter/ vask når barna skal vaske hender før de går inn på
avdeling

Aktiviteter innendørs

◾ Barn fra ulike grupper/ kohorter kommer i kontakt med hverandre på grunn av
plassmangel/ for lite tilgang på rom
◾ Barn fra ulike grupper/ kohorter deler på samme leker og utstyr (tegnesaker,
nettbrett etc)

Måltider

◾ Barna i gruppen sitter for tett på hverandre i spisesituasjonen
◾ Barna deler mat, drikke eller servise i løpet av måltidet
◾ For lite avstand mellom grupper/ kohorter når flere spiser i samme rom

Overgangssituasjoner

◾ Fare for trengsel og nærkontakt når gruppene/ kohrtene har overganger
mellom aktiviteter og/ eller rom

Aktiviteter utendørs

◾ Barn fra ulike grupper/ kohorter blander seg på uteområdet
◾ Barn benytter samme uteleker og lekeutstyr

Trøst og ivaretakelse av barns omsorgsbehov

◾ Smitte ved nærkontakt med barn i trøstesituasjoner ol.

Hvilke risikoreduserende tiltak gjøres idag?
Morgen/ når barna kommer i barnehagen

◾ Vi har tildelt de ulike gruppene/ kohortene egne oppmøtesteder og
inngangspartier så langt det går, for å unngå trengsel i garderobene
◾ Barn som skal leveres ute kommer i uteklær, så de slipper å må inn for å skifte
◾ Vi unngår kø og trengsel ved toaletter, i garderoben, ved vasken og når vi skal
inn og ut ved å ha merker på gulvet med avstand en meter.

Aktiviteter inne

◾ Vi deler inn lokalene i barnehagen slik at gruppene/ kohortene ikke blandes.
Maks to grupper som deler samme lokaler.
◾ Vi har god avstand mellom barna ved bordaktiviteter og vurderer behovet for å
merket bord og gulv med klistremerker
◾ Vi har nok materiell til at hvert enkelt barn har sitt utstyr ved aktiviteter som
tegning, maling etc.

Måltider

◾ Måltider gjennomføres i gruppens/ kohortens tildelte område/ lokale
◾ Barna i en kohort har faste plasser ved bordet. Vi har få stoler rundt bordet og
tilstreber god avstand.
◾ Vi sørger for at ingen deler på mat, drikke eller bestikk, glass og tallerkner
◾ All mat forberedes og serveres av en voksen.
◾ Barn bidrar ikke i matlaging.

Overgangssituasjoner

◾ Vi er bevisste i overgangssituasjoner for å hindre nærkontakt.
◾ Vi samarbeider med de andre gruppene/ kohortene for å sikre en god
organisering slik at barna ikke har nærkontakt i overgangene
◾ Vi unngår kø og trengsel ved toaletter, i garderoben, ved vasken og når vi skal
inn og ut ved å ha merker på gulvet med avstand på en meter.

Aktiviteter utendørs

◾ Vi utvider og deler opp utetiden slik at ikke alle kohortene er ute samtidig.

◾ Vi deler inn uteområdet vårt i egne soner som maks 2 grupper/ kohorter deler
på i løpet av dagen.
◾ Vi etablerer egne utegrupper for turer i nærområdet for å unngå kontakt mellom
gruppene.

Trøst og ivaretakelse av barns omsorgsbehov
◾ Vi drøfter bruk av trøst og omsorg i barnehagen og ser muligheter om vi kan
trøste uten å utsette oss selv for smittefare.
◾ Vi vasker hender etter nærkontakt med barn.
◾ Vi trøster barn som har behov for det.
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