Koronavirus
Rutinen skal sikre at vi iverksetter tiltak for å forebygge og
håndterer smitte blant ansatte og barn ved koronavirus i
barnehagen.
Ansvar
◾ Daglig leder er ansvarlig for at rutinen og at nødvendig utstyr er på plass
◾ Ansatte er ansvarlig for å følge gjeldende smittevernrutiner.

Handling
Vi jobber jevnlig med smittevern i barnehagen uavhengig av korona- situasjonen.
Denne jobben er dokumentert i HMS-systemet vårt under HMS-området "Hygiene
og smittevern". I tillegg til disse dokumentene har vi behov for en ytterligere
rutinebeskrivelse av hva vi må ha på plass under korona- situasjonen. Under
beskriver vi hva vi i tillegg jobber med når det gjelder koronaviruset i barnehagen:
◾ Vi følger til enhver tid føringer fra sentrale myndigheter, herunder også
kommunen.
◾ Vi risikovurderer koronavirus-situasjonen jevnlig og sørger for at vi oppdaterer
tiltak som skal iverksettes.
◾ Vi ser på muligheten for tilrettelegging dersom ansatte er i risikogrupper, og for
barn som har behov for tilrettelegging.
◾ Alle ansatte og vikarer er opplært i smitteverntiltakene i barnehagen og er kjent
med innholdet i smittevernveilederen.
◾ Vi holder foresatte løpende orientert om våre smittevernrutiner, og holder
foresatte og ansatte orientert ved eventuell smittesituasjon i barnehagen.
◾ Vi har god kommunkasjon med foresatte, og informerer foresatte og ansatte om
i hvilke tilfeller de skal holde seg og barn hjemme fra barnehagen. Ved
usikkerhet oppfordrer vi til at de kontakter lege. Se flytskjema i veileder om
smittevern.
◾ Barn, foresatte og ansatte forholder seg til karantene- og isolasjonsreglement
fra sentrale myndigheter, se flytskjema i veileder om smittvern og fagreferanse
fhi.no

◾ Vi oppfordrer ansatte og foresatte om å ikke bruke offentlig transport hvis
mulig, og vi benytter oss ikke av kollektivtransport ved turer ut av barnehagen.
◾ Vi har planlagt bemanning/turnus ut fra hvilke barn som skal være i barnehagen
og spesielt utsatt personell er hjemme.
◾ Vi organiserer levering og henting slik at ikke mange foresatte oppholder seg
på barnehagens område til samme tid.
◾ Vi organiserer barn og ansatte i mindre kohorter på forskjellige steder i
barnehagen, for å redusere kontakthyppighet mellom personer. Vi har definerte
kohorter og kan endre disse ukentlig etter helg ved behov.
◾ Vi har beredskapskort ved mistanke om koronasykdom i barnehagen.
◾ Dersom ansatte eller barn har blitt utsatt for smitte, søker vi råd hos lokale
helsemyndigheter. Vi vil få beskjed fra helsemyndigheter om eventuell testing
av ansatte og barn. Vi vil også få beskjed hvis vi må stenge barnehagen eller
deler av barnehagen.
◾ Vi samarbeider med kommunen/andre barnehager. Dersom barnehagen må
stenge på grunn av sykt personale vil barn med foresatte med kritiske
samfunnsoppgaver få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage.

Smitteverntiltak korona
◾ Vi følger smitteverntiltakene som er beskrevet i rutinen "Skjerpende
hygienerutiner".
◾ Vi gjennomfører sjekklisten "Forsterket smitteverntiltak og renhold under
koronapandemi" for å dokumentere daglig renhold og smitteverntiltak.

I tillegg gjennomfører vi følgende smitteverntiltak
Hygiene:
◾ Håndvask på barn når de kommer til og før de forlater barnehagen og ellers
hyppig i løpet av dagen i henhold til håndhygienerutine.
◾ Vi vasker hendene sammen med barna og lærer opp barna i håndvask.
◾ Vi begrenser antall leker og leker vaskes før de deles mellom kohorter.
◾ Vi vasker spisebord og spisestoler før og etter mat, og når en kohort forlater
bordet.
Redusert kontakt mellom personer:
◾ Barna i en kohort har faste plasser ved bord både ved måltid og lek. Vi lar barna
sitte med avstand, og har få stoler rundt bordet.
◾ Vi har avstand mellom barna og mellom ansatte, spesielt under måltid.
◾ Barn og ansatte tar med egen matpakke/mat lages og serveres porsjonsvis av
en ansatt i kohorten. Barn skal ikke bidra i matlaging.

◾ Vi har nok materiell til at hvert enkelt barn har sitt utstyr ved aktiviteter som
tegning, maling etc.
◾ 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.
◾ Vi er bevisste i overgangssituasjoner for å hindre nærkontakt.
◾ Vi utvider og deler opp utetiden slik at ikke alle kohortene er ute samtidig. Vi
deler uteområdet inn i soner slik at det er enklere å holde kohortene adskilt.
◾ Vi trøster barn som har behov for det. 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.
For ansatte
◾ Vi begrenser kontakten mellom ansatte og forsøker gjennomføre møter
gjennom videokonferanser.
◾ Vi holder avstand i pauser.

Koronaviruset
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Koronaviruset er nytt for oss alle og råd fra Folkehelsedirektoratet (FHI) og
Helsedirektoratet oppdateres ofte. I rutinen er det lagt inn
handlingspunkter som FHI har uttalt muntlig i debatter eller fremlegg.
Barnehagene må oppdatere rutinen etter sin risikovurdering. PBL Mentor
HMS vil oppdatere rutinen ved store endringer.

Interne referanser
Lovhenvisninger
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 17 (https://lovdata.no/forskrift/199512-01-928/§17)

Fagreferanser
Informasjon til barnehageforeldre (https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg/)
Skriv fra Udir

Koronavirus- FHI (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/)
Temaside koronavirus fra Folkehelseinstituttet

Koronavirus- helsenorge (https://helsenorge.no/koronavirus)
Koronavirusinformasjon fra helsenorge

Veileder om smittevern i barnehager under covid- 19 utbruddet 2020
(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/)
Veileder fra Udir og Folkehelseinstituttet

Vedlegg
Om rutinen
HMS-område: Hygiene og smittevern
Gjelder: Barn, Ansatt,
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