Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage gjeldende uka før og etter påske 2021

Hei kjære foreldre
Info fra salangen.kommune.no torsdag 18.mars
«Det foregår nå ukontrollert spredning av koronavirus av mutert type i nordnorske byer. Vi må
påregne at det vil komme smitte også til vårt område.
Det er av høy verdi å forhindre spredning. Hvert smittetilfelle er en betydelig belastning for de som
rammes og medfører isolasjon for smittede og karantene for nærkontakter.
Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak
skjerpes. Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i
luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst
innendørs. Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært
gjennomført lenge.
Bruk munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.
Vi vil kreve bruk av munnbind for besøkende og ansatte i sykehjem og likeledes på legekontor. Slik
forebygger vi smitten sammen, og legger til rette for at både helsepersonell og befolkningen forøvrig
kan få en best mulig påskefeiring.»
For å forebygge og redusere smitte blir følgende gjeldende for Vasshaug barnehage fra mandag
22.mars tom fredag 9.april.
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Alle besøkende, også foreldre/foresatte eller søsken som bringer og leverer barna i
barnehagen SKAL bruke munnbind. Det er noen tilgjengelig ved inngangen, men vi
oppfordrer dere til å ta med eget. Husk fremdeles håndvask og smittevernrutiner.
Barn og ansatte må ikke bruke munnbind.
Kun 1 foreldre til hvert barn kan komme inn i barnehagen på hver avdeling.
Søsken som går i barnehagen kan IKKE komme inn på avdeling, men vente ute el i yttergang.
Søsken som går på skolen kan IKKE være med inn i barnehagen.
HUSK ingen syke kan komme i barnehagen
Det blir egne påskekohorter med sammenslåing av avdelinger og ansatte mandag 29.mars
og 30.mars ut fra meldt behov. ( jfr udir smittvernveileder)

Bemanning: Ansatte og barn er egne avdelinger/kohorter, og i perioder samarbeidende kohorter.
Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og eller omrokkering for å unngå stenging,
selv om dette i den grad det lar seg gjøre begrenses.

HUSK MUNNBIND

