Smitteverntiltak
Folkehelseinstituttet har satt gult nivå for barnehager også i august. Dette betyr:
•
•
•
•
•
•
•

Ingen syke skal møte i barnehagen.
God hånd – og hostehygiene er viktig.
Alle må vaske hendene når de kommer i barnehagen.
Unngå håndhilsning og klemming.
Hold avstand til andre barn, foreldre og ansatte.
Begrens tiden foreldre/foresatte er inne i barnehagelokalene.
Barnehagen utfører forsterket renhold. Toalett, vasker, dørhåndtak og andre
berøringspunkter vaskes flere ganger om dagen. Alle leker inne vaskes 1 – 2
ganger pr uke. Puslespill, blyanter, bøker o.l. tørkes over.

Dette sier Folkehelseinstituttet om barnehagetilvenning:
Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå.
Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal
tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne
sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en
meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn
og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre
barna er ute.
Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen.
Vi ser helst at kun en forelder er med barnet under oppstarten. Dette er svært
beklagelig, men dessverre nødvendig.

Ny regler innføres i Trondheim kommune:
Denne datert 29. juli:
Rutine om karantene og andre forholdsregler for ansatte innen oppvekst som
har vært på ferie/fritidsreise i utlandet.
I Trondheim kommune har vi innført følgende forholdsregler for ansatte som
har vært på fritidsreiser utenlands:
• Ansatte

som kommer tilbake fra fritidsreiser fra utland skal fylle ut
egenerklæringsskjema før oppstart på jobb
• Dersom du kommer fra land med karanteneplikt (“røde” land/ områder), skal
du ikke gå på jobb og være i karantene i 10 dager.
• Dersom du kommer fra land som ikke har karanteneplikt (“grønne land/
områder”) skal du ta prøve for covid-19 etter ankomst Norge, med

kontrollprøve som skal tas tidligst 48 t etter første prøve og tidligst 5 dager
etter hjemkomst
• Du skal ikke ha arbeid nær barn/bruker før første negative test foreligger.
• Alle som kommer fra utlandet skal bruke munnbind ved nærkontakt (<2 meter)
med barn/brukere inntil det har gått 10 dager fra innreisedato.
• Du skal være særlig oppmerksom på egen helsetilstand og etterleve følgende
forholdsregler:
o Du skal straks forlate jobb dersom du utvikler symptomer på
luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2
o Du skal holde avstand til medarbeidere og eventuelle besøkende
o Du skal være ekstra påpasselig med hoste- og håndhygiene

Ytterligere innskjerpinger innføres:
Datert 31. juli:
Som et ledd i å begrense smitte av covid 19 viruset har Trondheim kommune innført
egenerklæring og pålagt testing også for ansatte som har vært i «grønne land».
Ansatte skal ha to negative tester før de skal jobbe i brukerrettede arbeid.

I skriv av 29. juli ble det krevd én negativ test, deretter bruk av munnbind til neste test
forelå, mens det i skrivet datert 31. juli, kreves to negative tester før ansatte kan gå
tilbake til jobb. Trondheim kommune innfører gjennom dette karanteneplikt også etter
besøk i grønne land.
Presiserer at dette gjelder ansatte. Men tenker at dersom ansatte ikke kan komme på
jobb etter besøk i grønne land/områder, uten karantenetid, bør dette også kanskje
gjelde barn og foreldre? Har du/dere vært på ferie i et grønt land/område, med
hjemkomst senere enn 23. juli må vi få beskjed, slik at vi kan ta forhåndsregler.

Vi starter opp på samme nivå som vi avsluttet før ferien:
•

•

•

Inne er barna stort sett delt i to grupper etter alder. Ute er vi samlet som en
gruppe. I henhold til kohortregler gult nivå kan vi med vår gruppestørrelse
være sammen i en gruppe. Med vårens gode erfaringer med aldersdelte
grupper deler av dagen, fortsetter vi med det. Også med tanke på evt
innskjerpinger i høst.
Vi møter dere ute ved grinda. Faste møtetidspunkt kl 07.30, 08.00 og 08.30.
Kommer du utenom disse tidspunktene ring oss på 72887817, så kommer en
av oss og møter deg.
Vi fortsetter med matpakker til frokost. Dette av smittevernhensyn. Ber derfor
om at dere trekker 100,- kr pr barn fra matpengene når dere betaler for
august. Så håper vi å være tilbake til smøremåltider både til frokost og lunsj i
løpet av høsten. Her må vi følge de sentrale retningslinjene fra FHI.
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