Velkommen tilbage i Nørrevænget
I har alle fået besked via DayCare, hvor I kan læse retningslinjerne omkring åbningen af
dagtilbud eller I kan gå ind på Silkeborg kommunes hjemmeside.
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-ogfamilie/Coronavirus-En-ny-hverdag-begynder-torsdag-i-dagtilbud-og-torsdag-og-fredag-paaskolerne
Det bliver en noget anderledes hverdag for jeres børn og personalet, end vi har været vant til,
men vi vil gøre hvad vi kan, for at det kan blive en tryg og god dag for jeres børn.
Vi vil forholde os til de retningslinjer, som vi har fået sendt ud fra Sundhedsstyrelsen og derfor
vil vi være meget udenfor.
Alle skal have spiste hjemmefra. Der serveres IKKE morgenmad.
Børn og voksne vil en stor del af dagen være delt op i mindre grupper og nogen vil være på
ture ud af huset, så vi vil have færre børn og personale på vores matrikel.
Der vil blive gjort rent midt på dagen – både toiletter, overflader og legetøj. Rigtig meget
legetøj vil være pakket væk og herefter taget frem og brugt en dag om ugen og derefter
pakket væk igen, så virus vil dø af sig selv.
Sprit jeres hænder af ved ankomst til jeres barns afdeling. Ring på ringeklokken og vent på
personalet. Personalet tager imod barnet ved døren. Forældre kommer ikke med ind i
institutionen.
Selvom der ikke længere er tale om nødpasning, vil vi i den kommende tid spørge til jeres
forventede pasningsbehov. Vær søde at taste ind på DayCare så vi kan tilrettelægge
ressourcerne bedst muligt. Vær opmærksom på om jeres telefon nummer er på Day Care så vi
kan kontakte jer på sms.
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Sørg for rigeligt med skiftetøj, da vi er ude det meste af tiden.
Medbring eget håndsprit/handsker til brug, når du afleverer og henter dit barn.
Der må ikke medbringes eget legetøj i børnehuset.
Da der ikke må deles mad med hinanden, afvikler vi ikke fødselsdage i Corona
perioden.
Børn må komme i børnehuset, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at
hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man
blive hjemme, indtil man er rask. Se mere på www.sst.dk.
I tidsrummet 9.00 – 13.00 vil vi som udgangspunkt dele børnene i mindre grupper.
Der vil være minimalt legetøj til rådighed for børnene grundet faren for
smittespredning.
Børnene vasker hænder ca. hver anden time dagen igennem, de vil hver gang få hjælp
af en voksen – dette gælder også efter toiletbesøg. Se f.eks. denne lille video på
Facebook, så I også kan øve jer derhjemme:
www.facebook.com/silkeborgkom/videos/831929233508525/

