Opdaterede informationer og retningslinjer,
om ”corona pandemien”

Aulum den 6. august 2020
I forhold til ”corona pandemien” er vores retningslinjer og informationer som nedenstående.
I Prærien foregår pasningen på andre vilkår end sædvanligt og vil have karakter af
pasning i en særlig situation. Dagen vil primært foregå udendørs, børn og ansatte i risikogruppen
eller med sygdomstegn, bliver bedt om at blive hjemme.
Vi vil være ekstra opmærksomme på rengøringen, og vi vil tilsvarende også være ekstra
opmærksomme på at afvise børn, der viser tegn på sygdom. Det samme gælder også for
personalet.
Framelding
Som på en almindelig dagligdag på Prærien, har vi stor behov for at vide, hvorvidt jeres børn
kommer i Prærien. Send gerne en sms på dagen.
Midlertidige ansættelser
For at håndtere de ekstraordinære opgaver, som denne særlige situation foranlediger, har vi
midlertidig opjusteret personaletimerne.
Opdeling af grupperne
Vi har opdelt inde faciliteterne som nedenstående:





Jordegerne er hos ”dem selv”.
Vildhestene er ”hos dem” selv og i ”værkstedet”.
Bøflerne hos ”dem selv” samt i ”danserummet”
Bjørnene er hos ”dem selv” og i ”fællesrummet”

Symptomer på sygdom
Børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har
symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask.
Regeringen har truffet beslutning om, at børn der bor i hustand med en person, der er påvist med
COVID-19 ikke skal komme i dagtilbud. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er
gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i daginstitution igen.
Ved sygdom opstået i Prærien
Hvis et barn får symptomer på sygdom, mens de er i Prærien, skal de hurtigst muligt hjem og
blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
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Smittet med COVID-19
Hvis en person, der har været i Prærien, konstateres smittet med COVID-19, skal Prærien
informeres om det, med henblik på, at de personer, den pågældende har været i nær kontakt
med, informeres. Prærien sender efterfølgende informationerne videre på mail og eventuelt
telefonisk. Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i
endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne
må møde op i Prærien. Dem, der har været en nær kontakt til den smittede, skal være ekstra
opmærksom på ”Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter”, som udleveres af Prærien.
Regeringen har truffet beslutning om, at børn der bor i husstand med en person, der er påvist
med COVID-19 ikke skal komme i dagtilbud.
Aflevering & afhentning
 Forældre eller ledsagende voksne må ikke samle sig i Prærien.
 Alle børn skal afleveres uden for og forældre skal vente ved de opstillede markeringer.
 Jordegerne, skal fra kl. 07:00 afleveres omme ved ”terrassedøren” ind til vuggestuen. Indtil
kl. 16:00 skal de ligeledes afhentes ved samme terrassedør Både ved aflevering og
afhentning skal I huske at blive uden for. Dette betyder, at de inden 07:00 og efter 16:00,
skal afleveres og afhentes ved Præriens hoveddør.
 Vildheste, Bøfler og Bjørne skal afleveres ved hovedindgang og indtil kl. 15:00 afhentes ved
legepladsen. I dette tidsrum, skal I henvende jer til en personale, som vil hente barnets
ting indenfor. Afhenter I efter 15:00, skal I blive udenfor, vi vil også her have en
opmærksom på de familier, der ankommer – og aflevere barn og barnets ting.
I skal også hos os, undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv.
Hvordan gør vi så i dagligdagen
 Morgenmad serveres indtil kl. 07:30
 Børnehaven går i grupper kl. 08:00
 Børnene omgås så vidt muligt den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen
både inde og ude og der skiftes ikke ophold rundt i grupperne.
 Større forsamlinger skal undgås – fx morgensamling.
 Aktiviteter planlægges, så det foregår i børnegrupperne.
 Aktiviteter planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx
vejret.
 Så vidt det er muligt sikres der afstand mellem børnene når de sidder ved borde.
Fejring af børnenes fødselsdag
Vi vil markere / fejre dagen i forbindelse med formiddagsbid. Fødselsdagsbarnet kan medbringe en
lille ”fabriksindpakket ting”, som kan uddeles og nydes i denne forbindelse.
Forældresamtaler
Der kan aftales forældresamtaler, som afholdes i Præriens mødelokale. Her skal
”personaleindgangen” benyttes og man derudover følge anviste retningslinjer.

Opdaterede informationer og retningslinjer,
om ”corona pandemien”
Hygiejne og rengøring
 Vi sikre ekstra ordinær god håndhygiejne og vil eksempelvis hjælpe børnene med
håndvask. Børn og ansatte vasker hænder i faste intervaller, inden der startes på en ny
leg, og naturligvis efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter
host/nys.
 Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra – heller ikke bamser / tøjdyr, cykler o.l.
 ”Sovebørnenes” sengelinned sendes med hjem en gang ugentligt, således det kan vaskes
til næste dag.
 Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst en gange dagligt.
 Legetøj skal vaskes minimum en gange dagligt. Det betyder at vi eksempelvis gemmer
”trælegetøj” væk og deler resten og i flere ”puljer”.
 Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner,
toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabs-låge/-håndtag,
gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.
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