Bandholm Børnehus 03.august 2020

Til forældrene
Retningslinjer vedr. Covid-19, pr. 01.august 2020
Børne- og Undervisningsministeriet har sammen med Sundhedsstyrelsen udarbejdet nye
retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, som gælder fra 1. august
2020.

Aktiviteter i børnehuset:
•

I Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger fremgår, at der som udgangspunkt
skal være 1 meters afstand mellem personer.

•

For så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene i
dagtilbud gælder den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke. I de tilfælde
skal der være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved sygdom samt høj
rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne.

•

Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det
er nemmere at holde afstand.

•

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er
rykket til den 31. december 2020, ligesom vi inden den 31. december 2020
gennemfører sprogvurdering af de børn, som under normale omstændigheder ville
have modtaget en sprogvurdering under nedlukningen og genåbningen.

Forældre:
•
•
•

Afstand på 1 meter skal så vidt muligt overholdes ved fx hente-bringe-situationer,
forældresamtaler el.lign.
Forældre må gerne komme indenfor i institutionen. I skal blot spritte hænder inden I
træder ind på stuerne/garderoben og I skal holde 1 meters afstand til andre
børn/forældre og personale.
Forældrene skal stadig sikre at hente-bringe-situationerne sker så hurtigt som
muligt.
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•

Alle aktiviteter der relaterer sig til for eksempel dagtilbuddenes administrative,
ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra
forsamlingsforbuddet på 50 personer. Dette gælder for eksempel fælles
arrangementer (hvor pædagogisk personale, ledelse, forældre og børn samles)
bestyrelsesmøder eller forældremøder.

Håndhygiejne:
• Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, hosteetikette og
hyppig rengøring af kontaktpunkter.
• Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og efter spisning, efter host og
nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift.
• De, der ikke selv kan, støttes i udførslen af håndvask, enten af forældre eller
personalet.
• Vi bruger flydende sæbe og engangshåndklæder.

Rengøring:
• Kontaktpunkter som for eksempel håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper,
tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter, gulve og
vægge i ”nå-højde” mv rengøres minimum en gang dagligt.
• Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, er pakket væk til efter COVID-19
epidemien.
• Legetøj af skrøbelige materialer, der ikke tåler hyppig rengøring, kan leges med
forudgået af rengøring.
•

Skraldespande tømmes helt og altid inden de er helt fyldte.

Indkøring af nye børn:
• Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det opleves så harmonisk og
naturligt som muligt for barnet i forhold til barnets personlige og aldersmæssige
udvikling. Det betyder også, at forældre kan deltage i indkøring, også indenfor, så
længe øvrige sundhedsfaglige anbefalinger iagttages.
Sygdom:
• Vi modtager ikke børn der er syge, forkølet eller hoster som følge af forkølelse. Hvis
næsen løber, uanset om det er lidt/meget/konstant og barnet hoster, er der større
risiko for smitte.
• Vi skal huske, at vi kan være smittebærer uden at have 1 eller flere symptomer på
Covid-19 – og vi skal passe på hinanden.
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