Sjekkliste for smittevern ved aktiviteter i Søndagsskolen Norge
Tiltak
Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge
Før samlingen:
Sett deg inn i de gjeldende reglene for smittevern i din menighet/din kommune
Bruk lokaler som tillater god avstand mellom deltakerne. Velg evt å møtes utendørs.
Sørg for at gruppens medledere er kjent med gjeldende smittevernregler for samlingen.
Gi foreldre/foresatte informasjon om smittevernreglene i forkant av samlingen.
Det gjelder særlig informasjon om at ingen skal komme som er syke eller har
luftveissymptomer, og at man må ha vært symptomfri minst ett døgn før deltakelse.
Velg en smittevernansvarlig for samlingen, som skal ha et særlig fokus på at smittevernreglene
overholdes før, under og etter samling.
Sørg for at det er nok voksne til stede for å kunne gjennomføre forsvarlig.
Klargjør lokalene i forkant. Unngå fellesrigging før og etter samling.
Sjekk at lokalene er rengjort i forkant av samlingen.
Hvis det forventes oppmøte på mer enn anbefalt antall samlet, anbefales påmelding i forkant.

Under samlingen:
Før oppmøteliste for alle som er til stede på samlingen. Listen makuleres etter 14 dager.
Barn under skolealder bør følges av en voksen.
Ha aktiviteten i små grupper, del opp i smågrupper hvis det er mange barn.
Gi barna tilpasset informasjon om smitteverntiltakene som gjelder i samlingen.
Begrens fysisk materiell til et minimum, og sørg for minst mulig felles bruk og berøring av
inventar og utstyr. Del ut eget materiell (saks, tegneblyanter osv) til hvert av barna.
Legg til rette for hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfeksjon underveis i samlingen.
Hånddesinfeksjonsmiddel skal alltid være tilgjengelig.
Unngå fellesmåltid. Barna kan evt ha med mat og drikke hjemmefra.
Hvis sykdom oppstår under samling, skal barnet hentes raskets mulig.
Områder der barnet har oppholdt seg rengjøres med vanlige rengjøringsmidler i etterkant.

Utført

Etter samlingen:
Sørg for god, generell rengjøring av lokalene, med vanlige rengjøringsmidler.
Rengjør alle gjenstander som har vært i bruk.
Hvis deltakere utvikler sykdom en-to dager etter samling, skal det meldes fra til gruppas
hovedleder eller smittevernansvarlig. Sørg for at deltakerne informeres om dette.

Lykke til!

