FORKJØLELSE, SNØRR, HOSTE, FEBER???
KORONA??? TESTING??? BARNEHAGEN??? ELLER HJEMME???
Mange spørsmål, men har noen svarene?
Har deltatt på digitalt ”koronamøte” med kommunen i dag (07.09.21), og fått noen svar,
samt hentet noe informasjon fra FHI´s sider.

Dette er slik jeg forstår regler og anbefalinger:
Barnet har forkjølelses-symptomer, men
har IKKE vært i kontakt med noen med
påvist korona:
➢ Hold barnet hjemme, minimum to
dager for å se hvordan det utvikler
seg.
➢ Testing anbefales, gjerne hurtigtest.
➢ Uten testing, eller om testen er
negativ, kan barnet komme tilbake
til barnehagen når almenntilstanden
er bra. Men, som
kommuneoverlegen sa i dag; ”vil vi
ha minst mulig snørr og gørr i
barnehagene”.
➢ Ved positiv test, må barnet ta en
PCR-test, som analyseres på
laboratorium, og dere følger
veiledning fra smittevern.

Barnet har forkjølelses-symptomer, og HAR
vært i kontakt med noen med påvist
korona:
➢ Da får dere info fra smittevern, men
tror den er som følger:
➢ Barnet skal testes så raskt som mulig
(laboratorietest).
➢ Barnet må holde seg hjemme i
karantene fram til første negative
prøvesvar.
➢ Barnet skal deretter testes mellom
dag 3 – 5, etter eksponering.
➢ Hvis barnet ikke gjennomfører disse
to testene er alternativt 10 dagers
ordinær karantene.
Gjelder for barn i barnehage og på
barneskole.

Ved evt smitte i barnehagen: (hentet fra kommunens info til barnehagene)
De barn som anses berørt skal dra hjem og være i karantene inntil de har mottatt og
gjennomført sin første hurtigtest, og denne er negativ. Dersom foresatte velger å teste barnet
gjennom hurtigtesting i hjemmet gjelder:
•

Første test tas så raskt som mulig.
•

Ved negativ test kan barnet komme tilbake til barnehagen på det tidspunkt
styrer finner det praktisk.

•

Ved positiv test skal barnet hjemme i karantene, foresatte varsler styrer som
kontakter merkantil varslingstelefon.

Barnet/foresatte vil da bli satt opp til PCR-test og få beskjed fra testetjenesten
om tid og sted for PCR-test ved en av testestasjonene.
I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter
vanlige retningslinjer.
•

Test 2 tas 3., 4. eller 5. dag etter nærmere beskjed fra Smittesporing. Denne kan
også tas som hurtigtest i hjemmet eller ved at foresatte bestiller testing ved
testestasjon.
•
•

Ved negativ test kan barnet fortsette i barnehagen som vanlig.
Ved positiv test skal barnet hjemme i karantene, foresatte varsler styrer som
kontakter merkantil varslingstelefon.
Barnet/foresatte vil da bli satt opp til PCR-test og få beskjed fra testetjenesten
om tid og sted for PCR-test ved en av testestasjonene.
I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter
vanlige retningslinjer.

Ved nyoppståtte forkjølelses-symptomer observerer dere utviklingen hjemme, ikke send i
barnehagen for at vi skal observere, da spres smitten – selv om det mest sannsynlig er en
vanlig forkjølelse. Vi må sammen gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Husk at også
ansatte med forkjølelses-symptomer må holde seg hjemme. I flere barnehager er nå
personalsituasjonen så presset, at man ser på redusert åpningstid og stengning. Vi har pr i
dag ingen sykefravær i personalgruppa, la oss fortsette slik. ☺
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