Hei
Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er
lite smittespredning i landet.
Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én
kohort.
Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak
som gjelder i barnehagen.
Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og
skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.
Fredag ettermiddag kommer det en ny smittevernsveileder for barnehager og
skoler som tar utgangspunkt i det nye systemet.
Smittevern i Stavanger vil på bakgrunn av føringene i trafikklysmodellen
vurdere hvilket nivå som skal gjelde for Stavanger.
Barnehagene vil i løpet av neste uke (23) gi nærmere informasjon om praktiske
endringer som følge av det nye systemet.
Pressemelding om ny veileder med trafikklysmodell finner du her

Barnehage

Tiltak

Grønt nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

•

Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Gult nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning 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

Rødt nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

•

Dele inn barna i mindre kohorter

•

Faste ansatte per kohort

•

Unngå trengsel og store samlinger

•

Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

•

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

•

Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
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