Foreldre og foresatte i
Hole kommunes barnehager!

Dato: 04.08.2020

Gult beredsskapsnivå
Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke
beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.
Det er ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.
Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være en kohort.
Gult nivå innebærer at barnehagene kan drive barnehage med fulle avdelinger – og ha normal åpningstid.
Gult nivå med moderate tiltak innebærer:
• Ingen syke skal møte i barnehagen.
• God hygiene.
• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming).
• Hele avdelinger regnes som en kohort.
• Faste ansatte per kohort.
• Unngå trengsel og store samlinger.
• Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
• Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.

Hole kommunes barnehager gjør i tillegg følgende tilpasninger som er likt for alle, for å tilnærme oss normalen
på en trygg, god og smidig måte:
• Matservering porsjonsvis.
• Vi oppfordrer dere foreldre tll å begrense opphold innendørs i barnehagen.
• Ingen søsken skal være med innenfor gjerdet i levering/henting, dette for å unngå at man
sammenblander kohorter.
• Behovskartlegging på hver enhet for å best kunne tilrettelegge bemanningen. Dere melder til styrer
om tid for behov. Det oppfordres til kortere dager hvis det er mulig og at familiesituasjonen tilater
det.
•

Spriting av hender v/porten for alle som går inn på barnehageområdet

Øvrige tiltak som fortsetter tilpasset den enkelte barnehage og annen lokal informasjon, blir gitt fra styrer.
Takk for at dere viser forståelse for alle endringer og for et ellers godt samarbeid.
Ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår!
Vennlig hilsen
Ingvild A. Oppenhagen
Tjenesteleder barnehage
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