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Emne

Opmærksomhedspunkter ift.
arbejdstilrettelæggelsen
Håndhygiejne Håndhygiejne er den vigtigste
forholdsregel til forebyggelse
af kontaktsmitte.
• Både medarbejdere og børn
skal oplæres i håndvask med
vand og flydende sæbe efter
lokale forhold.
• Medarbejdere skal oplæres i,
hvornår der evt. benyttes
håndsprit
• Håndvask (60 sek.) udføres
ved synlig eller våd forurening
af hænderne og efterfølges
altid af hånddesinfektion
• Hånddesinfektion (30 sek.)
udføres, når hænderne er
rene og tørre.
For at sikre god håndhygiejne
skal alle:
• ansatte, elever og ledsagende
voksne spritte hænder af, når
de kommer ind i klubben
• vaske hænder når hænderne
er synligt snavsede.
• vaske hænder efter
toiletbesøg, før og efter
spisning, efter næsepudsning
og efter host/nys i hænder
eller engangslommetørklæde.
• kun anvende
engangsmaterialer som
papirservietter, vaskeklude,
forklæder m.v.
• anvende spritservietter eller
hudvenlige vådservietter når
man ikke er i nærheden af
vand og sæbe, fx på ture. Der
skal vaskes hænder med vand
og flydende sæbe hurtigst
muligt herefter.
•

Lokale forhold og procedure
for:

Aflevering og
afhentning af
børn

Rengøring

Alle busser er udstyret
med håndsprit, aftørrings
klude og
engangshandsker.
• Så vidt det er muligt, kører
den enkelte medarbejder i
den samme bus
• der må gerne være 8 børn
i hver bus. Børnene
placeres med ansigt i
samme retning – mod
front.
• Inden børnene går ind i
bussen skal de spritte
deres hænder af
• Inden der kommer nye
børn ind i bussen aftørres
flader og vinduer
Hvis der er spil og materialer,
skal dette vaskes flere gange
dagligt. Spil og materialer
som ikke kan vaskes må ikke
anvendes indtil COVID-19
epidemien er overstået.
Tablets skal gerne aftørres
flere gange dagligt og mellem
brug. Hvis muligt undgå at
børnene deler tablets ellers
sikre at kun få børn deler den
samme tablet. Der skal
anvendes spritservietter til
dette. Der skal vaskes hænder
før og efter brug
Tastatur og mus ved
computer skal rengøres
dagligt med engangsklude
tilsat rengøringsmiddel. Der
skal vaskes hænder før og
efter brug af mus og tastatur.
Rengøring og desinfektion af
borde og kontaktpunkter
mindst to gange dagligt, som
fx vandhaner, toiletknapper,
toiletsæder, bordoverflader,
dørhåndtag,
køleskabslåge/håndtag,
gelændere, armlæn,
lyskontakter m.v.
Toiletter rengøres mindst to
gange dagligt.
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Afstand
mellem
hinanden
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Toiletsæder skal rengøres og
afsprittes med 70-85 %
hospitalssprit mindst 2 gange
dagligt.
Skraldespande i lokaler og på
toiletter skal tømmes inden de
er helt fyldte og mindst en
gang dagligt.
Ved aktiviteter der kan foregå
udendørs anbefales dette.
Det anbefales, at flere voksne
er tilstede udenfor, for at
sikre, at elever holder afstand
og undgår fysisk kontakt.
Lokalerne indrettes med borde
og stole i små grupper
Ind- og udgange foregår
gennem forskellige døre
(ensretning)
Afstand skal som
udgangspunkt være mindst 1
meter imellem børnene. Der
måles fra midten af
stolesæder og ikke fra armlæn
til armlæn
Der kan opstå situationer,
hvor anbefalingerne om 1
meters afstand ikke kan
efterleves.
Alle skal vaske hænder
grundigt før og efter der
anrettes, tilberedes og spises
mad.
Alle skal være særlig
opmærksomme på hygiejne
ved tilberedning og anretning
af mad.
Vask af bestik og service skal
ske ved 80°C i
opvaskemaskine umiddelbart
efter brug.
Der må ikke deles mad
mellem hinanden.
Alt mad skal portionsanrettet.
Der må ikke være buffet.
Alle skal sidde med god
afstand til hinanden når de
spiser.
Børnene tilbereder selv de
retter, de kan købe i kiosken.

•
Indretning

De voksne sørger for at
spritte mikroovn osv af
Vandautomat og kaffemaskine
sprittes af hver time
• Der skal sikres let adgang
til håndvask med vand,
flydende sæbe og
engangshåndklæder. Rum
hvor der ikke er er adgang
til håndvask, kan der
opsættes dispensere til
hånddesinfektion, iht.
Gældende aftaler med
Brandtilsyn, sikkerhed ift.
børn mv.
• Rum, som ikke giver
mulighed for at holde
afstand, skal holdes lukket

