
 

PRESSEMELDING OM ÅPNING AV BARNEHAGENE PÅ STJØRDAL 

Regjeringen ga oss en nasjonal veileder om smittevern i barnehagene onsdag 15.05.2020 kl. 

16.00.   

Folkehelseinstituttet er tydelig på at faren for smitte og sykdom blant barn er veldig liten.  

De nasjonale helsemyndighetene har vurdert at det er trygt å åpne barnehagene igjen, så 

lenge de som er syke holder seg hjemme, at det sørges for god håndhygiene og et godt 

renhold og at kontakten mellom personer reduseres.  

For å være godt forberedt på å ta å kunne ta imot barn og foreldre på en god og sikker måte, 

så trenger vi tid til å forsikre oss om at alt er på plass.  Derfor foreslår kommunedirektøren at 

åpning av barnehagene blir onsdag 22.04.2020, og at kjernetiden i de kommunale 

barnehagene vil være fra kl. 09.00-15.00.  Vi åpner for at barn av foreldre som jobber i 

samfunnskritiske funksjoner får et tilbud om noe utvidet åpningstid.  Vi gjør dette for å sikre 

et godt smittevern og for å sikre at vi har nok folk på jobb til enhver tid. 

I våre barnehager vil vi sørge for et godt smittevern og en god organisering av 

barnehagedagen og på den måten begrense og forsinke utbrudd av Covid-19-viruset. Her er 

våre tiltak som sikrer en trygg barnehagehverdag: 

• Personer med tegn til luftveisinfeksjon skal ikke skal være i barnehagen, og må holde 

seg hjemme i 1 døgn etter at symptomene er borte. De som har fått påvist Covid-19 

vil få egne bestemmelser om isolasjon og varighet på fravær av 

helsetjenesten. Nærkontaktene til person med påvist Covid-19 vil også få beskjed om 

sin karantenetid av helsetjenesten.  

• Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i 

barnehagen sammen med barna.  De må finne andre løsninger for følging og henting 

av barna. 

• Barn som blir syke i barnehagen må hentes så fort det lar seg gjøre og ansatte som 

blir syk må dra hjem. 

• Barnehageansatte er opplært i smittevern og det skal være en god hånd- og 

hostehygiene i barnehagen:  

• Det vil bli lagt til rette for håndvask utenfor barnehagens innganger 

• Det vil bli laget renholdsplaner for alle areal som er i bruk  

• Det vil bli et skjerpet renhold på ofte brukte kontaktpunkt 

• Det vil laget egne opplegg for barna om god hånd- og hostehygiene 

• Barna vil bli organisert i mindre grupper og det vil bli lagt opp til mindre kontakt 

mellom barna for å ivareta smittevernet 

• Mer av aktivitetene vil foregå ute, og i mindre grupper.   

• Det vil bli laget en egen plan for hvordan oppmøte og henting skal foregå.  Det vil 

hver enkelt barnehage informere foresatte om. 

• Mat vil bli servert porsjonsvis for å begrense deling. 

• Vi vil begrense deling av leker og i tillegg ta bort leker det er vanskelig å holde rene.   

• Leker skal ikke tas med hjemmefra. 

• Kosedyr, smokk og lignende skal holdes begrenset til det enkelte barnet. 



 

Vi vil understreke at det er viktig at barna ikke omgås mange andre barn på fritiden, selv om 

barnehagene åpner opp igjen. Det er fortsatt viktig at vi reduserer kontakten mellom 

personer for å hindre smittespredning av koronavirus.   

Barnehagene er viktig for barns utvikling, lek og glede og vi er glad for at vi nå kan åpne 

barnehagene igjen.  Vi skal sørge for at barn, foreldre og ansatte blir godt ivaretatt. 


