Skipulagsdagur
Takmörkun á leikskólastarfi vegna COVID 19

Tilmæli yfirvalda
Auglýsing á takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar,
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23a0ee4d-6537-11ea945f-005056bc4d74

Auglýsing heilbrigðisráðherra um takmörkun
á skólastarfi vegna farsóttar 3.grein
 Leikskólum er heimilt, samkvæmt nánari ákvörðun sveitarfélaga, að halda
uppi leikskólastarfi að þeim skilyrðum uppfylltum að börn séu í sem
minnstum hópum og aðskilin eins og kostur er. Jafnframt skulu gerða
ráðstafanir til að þrífa eða sótthreinsa byggingar eftir hvern dag.

Takmörkun leikskólastarfs
 Tekur gildi 16. mars 2020 kl. 00:01 og gildir til 12. apríl 2020 kl 23:59.
 Endurmetið ef efni standa til.
 Markmiðið með takmörkuninni er að hægja á útbreiðslu COVID 19

Umfang leikskólastarfsins
Grunnlína: Að halda starfseminni gangandi á sem öruggastan hátt, þ.e. að börn séu í litlum
hópum og aðskilin eins og kostur er. Gera jafnframt raðstafanir vegna daglegrar sótthreinsunar.

 Að helmingur barna verði samtímis í leikskólanum, börn mæti annan hvern
dag tvo daga aðra vikuna og þrjá daga hina og systkyni fylgjast að.
 Helmingur starfsmanna verður samtímis í leikskólanum A hópur og B hópur.
 Opnunartími leikskólans verður 8:00-15:00
 Alltaf verður sami hópur barna og kennara á sama tíma í húsi. Ekki má flytja
einstaklinga milli hópa A og B.
 Ekki verður starfsemi í listasmiðju, íþróttasal og matsal.

Samskipti við foreldra
 Aðgengi foreldra einskorðast við fataherbergi og að ekki séu margir
foreldrar þar með börnunum í einu. Mikilvægt er að foreldrar noti handspritt
þegar þeir koma í hús.
 Fatahólf skulu tæmd eftir hvern dag.
 Börn komi ekki með leikföng eða aðra hluti að heiman í leikskólann.
 Hafi börn flensueinkenni s.s. kvef eru foreldrar beðnir um að halda þeim
heima.
 Upplýsingar til foreldra fara fram í gegnum tölvupósta frá stjórnendum
leikskólans.
 Foreldrar sem kost eiga á eru hvattir til að halda börnum sínum heima.

Innra skipulag Suðurvalla
 Þegar barn kemur í leikskólann skal byrjað með handþvotti. Handþvottur er
einnig reglulega yfir daginn og alltaf fyrir matmálstíma og eftir salernisferðir.
 Fækka skal leiksföngum eins og mögulegt er, sérstaklega þeim sem ekki er hægt
að þrífa. Leikföng skulu þrifin daglega.
 Skipta börnum niður í eins litla hópa og mögulegt er, bæði í daglegu starfi,
borðhaldi og í hvíld. Endurskoða skal þá þætti í skólastarfinu sem miða að
samveru stærri hópa.
 Borðhald fer fram á deildum og áfram skammta starfsmenn börnum.
 Við gætum ýtrasta hreinlætis.
 Við höfum í huga að halda okkur á okkar starfssvæði.
 Engar heimsóknir utanaðkomandi aðila heimilar.
 Eldhús leikskóla - aðgengi annarra en starfsfóks eldhúss, stjórnenda og
umsjónarmanna fasteigna er bannað.

