Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage desember 2021

Hei kjære foreldre
Da er vi kommet til desember, mørketid og etter hvert jul og nyttår.
Det er gjennomført foreldremøter på alle avdelinger og det er valgt foreldrekontakter til
samarbeidsutvalget. Disse vil bli innkalt til møte i januar. Kommunestyremøtet er 13.desember, og
politikerne vil da beslutte hvilke tiltak som blir å gjelde for Vasshaug barnehage i 2022.
Vi går nå inn i ei koselig førjulstid i barnehagen og gleder oss til å dele den med barna deres.
Avdelingene har pyntet til advent og jul, og har ulike aktiviteter gjennom desember.
Drift:
Det er for tiden utfordringer med innetemperaturen i bygget. Teknisk gjør en kjempejobb med å
utbedre utfordringen. På enkelte avdelinger må det brukes annen oppvarming for å få nok
temperatur.
Beklageligvis er vi inne i en periode med høyt sykefravær, og manglende tilgang på vikarer. Dette
berører hele barnehagen. Situasjonen med redusert bemanning kan løses ved å omrokere ansatte
der det er mulig, j.fr bemannings og pedagognorm §§ 25 og 26 i barnehageloven. Fokus vil hele tiden
være å opprettholde forsvarlig drift. Vi synes også det er kjempeflott at dere sier ifra når barna er
syke eller ikke kommer. Det er viktig å holde barna hjemme når de er syke og 48 timer etter oppkast
og diare.
Organisering i jula:
Fra mandag 20.desember og i romjula er det ofte veldig få barn som benytter barnehagen. VI ber
dere levere inn svarslipp om behov for plass i romjula innen fredag 10.desember. Når dere som har
behov for barnehageplass har levert inn svarslipp lager vi egen vaktplan. Mange av de ansatte
ønsker ferie og avspasering, det vil si at barna som har behov for barnehageplass i denne perioden
ikke nødvendigvis blir å møte ansatte og barn fra sin avdeling.
Korona:
I det siste har det vært mer smitte nasjonalt og lokalt. Vi oppfordrer alle til å fortsette å hjelpe til
med å følge gode smittevernrutiner som å vaske hender, bruke munnbind i bringe og
hentesituasjoner og ikke møte opp i barnehagen når du er syk. Skulle regjeringa komme med nye
nasjonale anbefalinger, som blir videreført lokalt, vil de også gjelde i Vasshaug barnehage.
Da ønsker vi dere ei fortreffelig førjulstid med masse kos og hygge, og ønsker å takke dere for et
godt samarbeid.
Med vennlig hilsen
Liz Karina Heggelund, enhetsleder

Koronainfo Salangen kommune hjemmesiden datert 3.12.21

Her er våre råd og anbefalinger i Salangen:
«Det er høye koronasmittetall nasjonalt og også i områdene rundt Astafjord. Det er viktig at alle
bidrar til å begrense smitte. Vi gir nå råd slik at man unngår ytterligere belastning av helsetjenesten
og unngår mer inngripende tiltak for å begrense smitte senere.
Kommunene i vårt område har hatt en utfordrende smittesituasjon.
Vi går nå inn i advent som for noen vil ære en tid med økt sosial kontakt og mere reising. Her er våre
råd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta imot tilbud om 3. dose koronavaksine om du er innenfor målgruppen for dette. Les mer
info om vaksine.
Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer.
Test deg med selvtest ved nyoppståtte luftveissymptomer. Test to dager på rad dersom
første test er negativ.
Hold en meters avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
Bruk munnbind innendørs på offentlige steder.
Bruk munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler som buss og drosje.
Ved besøk i sykehjem: avtal besøk på forhånd og bruk munnbind.
Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
Reduser antall nærkontakter.
Vi oppfordrer alle som ikke har lastet ned FHIs SMITTESTOPP-APP til å gjøre dette. Du blir da
varslet automatisk dersom du har vært i nærkontakt med smittet.
Er du nærkontakt (husstandsmedlem eller annen nær person) til en smittet og er uvaksinert,
må du enten gå i karantene eller teste deg daglig i 7 dager.
Er du nærkontakt og vaksinert ønsker vi fortsatt at du tester deg og alltid tar test hvis det
oppstår symptomer.
Ved positiv selvtest må denne bekreftes ved legekontoret.

Både vaksinerte og uvaksinerte skal bruke munnbind ved pasientnært arbeid i sykehjem.
For å sikre hurtig svar og begrense smittespredning, gjennomføres selvtesting hjemme. Ved mistanke
om luftveisinfeksjon, deles det ut gratis testsett. Inntil videre skjer utdelingen ved legekontor. De som
har positiv test dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og råd
kan gis.»
Med vennlig hilsen
Lars A. Nesje, interkommunal overlege
Kjell- Are Pettersen, ass. interkommunal overlege

