Informasjon til foreldre/foresatte

Mer normale åpningstider i barnehagene
Fra og med tirsdag 2. juni åpner vi i Gran for større kohorter i barnehagene
og normaliserte åpningstider.
Dette gjør vi fordi vi på nåværende tidspunkt er i en fase med svært lite
smitte i kommunen vår. Vi ønsker så langt det er mulig å sikre barn og
unge i Gran den omsorgen og utdanningen de har rett til.

Tiltak tilpasset smittesituasjonen
Onsdag 27. mai informerte regjeringen om at det nå er forsvarlig med
større grupper i barnehagene og skolene. For eksempel kan én avdeling
være én kohort. Nasjonalt innføres et nytt system med tre nivåer, hvor rødt,
gult eller grønt lys avgjør hvilke smitteverntiltak som skal brukes i skole og
barnehage. Helsemyndighetene avgjør hvilket nivå og tiltak vi skal forholde
oss til, ut fra den aktuelle smittesituasjonen.
I barnehagene fortsetter vi å holde avdelingene hver for seg så langt det er
mulig, for eksempel ved å fortsatt bruke sperrebånd og inngjerding av
uteområdene. Så lenge vi har god oversikt over hvem som er sammen til
hvilken tid, kan vi likevel åpne for noe samarbeid på tvers av avdelinger.
Det betyr for eksempel at ansatte og barn fra ulike avdelinger kan være
sammen morgen og ettermiddag, for å få organiseringen til å gå opp.
Foreldre bør fortsatt levere og hente barnet ved porten.
Organiseringen vil nødvendigvis variere noe fra barnehage til barnehage,
ut fra hva som er praktisk mulig.

Her er de viktigste prinsippene for å ivareta godt smittevern:





Ansatte eller barn som er syke skal være hjemme.
o Barn som er litt snørrete kan være i barnehagen. Det er
minimal sannsynlighet for at dette kommer av covid-19. Er
derimot barnet "pjusk" og har dårligere allmenntilstand, bør
det være hjemme.
o Er du i tvil om barnet ditt bør være hjemme på grunn av
luftveissymptomer (feber, hoste og tungpust)? Ta eventuelt
kontakt med barnets fastlege for en vurdering.
Vær nøye med håndhygiene og hostehygiene.
Unngå å ta deg i ansiktet.

I Gran har vi lav terskel og god kapasitet for å teste personer for covid-19.
Rask testing, isolering, smittesporing og karantenesetting av nærkontakter
er viktige tiltak for å hindre smitte.
Smittevernteamet og kommuneoverlegen er i beredskap og klare til å
rykke raskt inn dersom en person er smittet. Barnehagene sørger for å ha
god oversikt over hvilke barn og ansatte som er på samme sted til samme
tid. På den måten vil vi lett kunne avgjøre hvem som er nærkontakter
(nærmere hverandre enn to meter, utover et kvarter) og som skal settes i ti
dagers karantene.

Beskytt dem som trenger det mest
Selv om vi er inne i en fase med lav smittespredning, skal vi fortsatt
beskytte dem som trenger det mest. Det vil si familiemedlemmer eller
andre i barnets omgangskrets som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.
På Folkehelseinstituttets nettsider finner du mer informasjon om hvem
som er i risikogruppe og hvilke forholdsregler som bør tas:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1
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