Sjekkliste
Hygienetiltak

Barnehagane sitt ansvar
Utført
dato

Tiltak

Merknad

Utført
dato

Tiltak

Merknad

Tryggje at det er nok såpe og
tørkepapir tilgjengeleg ved alle
handvaskstasjonar og toalett.

Opplæring av tilsette i smitteverntiltak
ved at dei vert gjort kjende med innhaldet i
denne rettleiaren.

Opplæring av borna i handvaskrutinar
og hostehygiene.

Informasjon til føresette om nye
rutinar i barnehagen.

Henge opp plakatar om handvaskrutinar og hostehygiene.

Lage plan for handvaskrutinar for
born og ansatte.

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon
der handvask ikkje er tilgjengeleg.

Lage skriftleg rutine for reinhald.
Lage plan for oppretting og
organisering av kohortar.

Planleggje handhygienetiltak ute og
på tur (våtserviettar og alkoholbasert
desinfeksjon).

Ha dialog med tilsette som er i
risikogrupper og born som har behov
for tilretteleggjing.

Ha eigne avfallsbøtter til bleiar og
hanskar til bleieskift.

Redusert kontakt mellom personar
Utført
dato

Tiltak

Merknad

Vurdere bruken av rom opp mot talet på born i gruppene.
Planleggje for aktivitetar ute med ulike tider for ulike grupper.
Dele opp leikeplassen for ulike grupper.
Unngå større samlingar av born.
Sørg for at det er nok utstyr som teiknesaker for å avgrense deling.
Sørg for at borna har eigen sitjeplass med god avstand under måltid og aktivitetar.
Mat skal serverast i porsjonar.
Lag ein plan for å minske trengsel i garderobar, toalett og på veg inn og ut av
barnehagen.
Organiser oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel.
Prøv å starte dagen ute.
Unngå kollektivtransport ved turar ut av barnehagen.

Reinhald
Tiltak
Lag ein plan for reinhald, som beskriv kor
ofte og metode for dei ulike punkta. Planen
må omfatte toalett, servantar, gjenstandar
ein ofte tek på (dørhandtak,
trappegelender, lysbrytarar o.l.).
Lag ein plan for reinhald av leiker,
sportsutstyr, nettbrett og liknande.
Leiker og gjenstandar som ikkje
kan vaskast, skal ryddast bort.

For tilsette
Utført
dato

Merknad

Tiltak
Avgrense fysiske møte,
eventuelt tilretteleggje
for videokonferanse.
Halde avstand i pausar.
Etablere rutinar for vask
av
felles
nettbrett,
datamaskiner/tastatur.
Oppfordre til ikkje å bruke
offentleg transport.

Utført
dato

Merknad

