Til dere foreldre i Dronningåsen barnehage.

NÅR SKAL BARNET DERES HOLDES HJEMME?

Det er mange som opplever at det er vanskelig å vite når man skal holde barnet hjemme,
når er det greit å komme i barnehagen og når bør vi teste barnet.

Vi har allerede fått oppleve litt hvordan høsten kan bli med tanke på at avdelinger kan
stenges og barn må holdes hjemme i karantene. Det er viktig at vi alle er med på
dugnaden her og bidrar på den måten dere kan.

De fleste luftveisinfeksjonene barn får nå i høst og vinter vil nok ikke være Covid- 19
men det er viktig at dere som foreldre allikevel tar symptomer på alvor og er nøye med
å holde barnet hjemme i starten av sykdommen.
Dersom barnet blir friske og i fin form kan komme tilbake til oss etter man har sett an
tilstanden i et par dager.
Det er lov å komme i barnehagen med litt snørr og hoste etter et par dager når
allmenntilstanden er bra.
Eks 1: Ditt barn får feber på kvelden. Når dere våkner er barnet feberfri. Vi ønsker
her at dere ser an formen hjemme for å se om tilstanden blir verre eller bedre.
Eks 2: Ditt barn blir forkjølet og dere blir ringt fra barnehagen. Da ønsker vi at dere
holder barnet hjemme neste dag for å se an formen. Dere er hjertelig velkomne tilbake
dersom tilstanden ikke blir verre.
Eks. 3: Ditt barn får snue og er i fin form lørdag. Det blir ikke noe verre og barnet er
fin i form. Barnet kan fint komme i barnehagen på mandagen.

Kort fortalt: Det er viktig at dere holder barnet hjemme i starten av en
luftveisinfeksjon for å se om tilstanden blir bedre eller verre.

Barn trenger ikke å testes dersom barnet blir raskt frisk og i fin form.

