Tiltag på kolonierne i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.
For at sikre jer som personale og kolonibørnene bedst muligt mod smittefare, har vi i udarbejdet denne
vejledning i henhold til gældende regler og anbefalinger og udarbejdet nogle retningslinjer for ophold på
vores kolonier.

Vi har en klar forventning om, at:
-

alle på vores kolonier er symptomfrie ved ankomst og har overholdt de til enhver tid
gældende retningslinjer fra myndighederne for karantæne i forbindelse med COVID-19.
F.eks. udenlandsrejser, der ikke er godkendt af Udenrigsministeriet (Sverige bl.a.)

-

de eventuelle gæster med børneattest er parate og villige til at overholde de retningslinjer, som
bliver anvist af Københavns Lærerforenings koloniansatte ved besøg på kolonierne, og at de
besøgende er parate og villige til at overholde de retningslinjer, som bliver anvist af
myndighederne, det være sig i forhold til socialt samvær, host og nys i ærmet, håndhygiejne og alt
andet.

Vi forventer, at I som ansatte på kolonierne har sat jer ind I disse retningslinier, og videreformidler disse til
kolonibørnene, så alle efter bedste evne forsøger, at sikre et så godt og gnidningsløst ophold som muligt,
så opholdet ligner den ”gamle og kendte” udgave af et koloniophold under disse forhold.
Inden ankomst til kolonierne skal de ansvarlige lærere inddele eleverne i gruppestørrelser, som svarer til
værelsesinddelingen på kolonien. De inddelte grupper sover, spiser og sidder sammen under hele opholdet
og har kun adgang til et af de voksne anviste toiletter og bad. Har man på kolonien adgang til eget toilet og
bad, bruges kun dette under opholdet.
Generelt
-

Der stilles håndsprit ved hovedindgange og hænder skal sprittes af, når man træder ind ad
ydredøre.
Der er opsat papirservietdispensere og papirkurve ved hver håndvask.
Al færdsel indendørs foregår gående og med anbefalet afstand til hinanden 1 meter
Børnene bliver fordelt i værelsesgrupper. Eventuelt et overvåget håndvaskningskursus inden afgang
til værelset.
Det er ikke tilladt at lægge ekstra madrasser på værelserne.
Det er ikke tilladt for børnene at aflægge besøg på ”fremmede” værelser.
Lav så mange udektiviteter som muligt.
Spis udenfor I det omfang det kan lade sig gøre.
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Busafgang og ankomst
-

Skriv I velkomstbrevet at der kun er 1 voksen pr. Barn til aflevering, og man skal sørge for at holde
afstand ved in-chekning. (del jer I flere grupper, så nogle klarer indtjekning og andre baggage og
pladsanvisning i bussen.

Toilet og bad
-

Børn må kun benytte eget toilet og bad, som er anvist af lederne. Man kan sætte værelsenummer på
døren, eventuelt tage et billed af værelsets beboere og sætte på døren med elefantsnot 😊
Øvrige toiletter er forbeholdt voksne.
Ved badning må der kun være det antal børn, der er brusere til.
Vær opmærksom på at der eventuelt er børn der har brug for håndcreme.

Spil og leg
-

Legetøj og brætspil må kun anvendes, når brugerne har sprittet deres hænder af både før og efter
brug.

-

Tænk Coronavenlige aktiviteter – f.eks. Kryds og bolle, hvor eleverne er brikkerne, og der
konkurreres 2 hold ad gangen.

-

Ved brug af bordtennis og bordfodbold, rundbold og andre aktiviteter udleveres bat m.m. af en
lærer/pædagog, som om muligt samtidig sikrer at bat og bolde sprittes af. Det samme gør sig
gældende ved aflevering, som ligeledes foregår til en lærer/pædagog.
Ved boldspil skal myndighedernes anbefalinger for antal og fordeling følges, som er

-

“Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige
rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved
aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal
tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v”

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skolerdagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
Ved spisning.
-

-

Børnene ankommer til spisesalen med renvaskede hænder.
Børnene spritter deres hænder af ved ankomst til spisesalen ved brug af de opstillede
spritdispensere
Børnene sidder fordelt i salen i faste grupper, som så vidt mulig er tilsvarende værelsesgrupper.
Man sidder samme sted på samme stol under hele opholdet.
Køkkenpersonalet sørger for, at borde og stole er placeret med minimum afstand på 1 m og må
ikke rykkes rundt. Dette gælder også, hvor spisning foregår udendørs. Man kan eventuelt dele
børnene op så halvdelen spiser ude og halvdelen inde.
Hvis flere indgange til spisesalen, så ensret, så børnene går ind af den ene dør og ud af den
anden.
Køkkenpersonalet sørger for, at bordene er afvaskede og dækkede med tallerkner, bestik og glas,
når børnene ankommer.
Mad serveres af de voksne til alle måltider.
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-

Vælges buffet, peger børnene på det de gerne vil have, og den voksne lægger på tallerknen.
Kø med een meters afstand.
Ved afrydning lad hvert barn selv sætte brugt service og bestik på afryddervognen, som de voksne
kører rundt med fra bord til bord.
Personalet sørger for at afspritte bordene efter bordaftørring, hvis børnene har pligter på kolonien.

Ved saft, snack og slikbod
-

Sørg for at der er postionsanrettet slik / kage / chips – fælles slik-chipsskål er ikke tilladt.

-

Der må ikke deles flaske eller glas.

Rengøring.
-

-

Der vil være øget rengøring for ekstra udsatte kontaktpunkter som spiseborde, dørhåndtag,
lyskontakter, armatur på håndvask, toiletsæder og udskylsknapper på toiletter, og
vindueshasper.
I køkkenet desinficeres alle overflader og kontaktpunkter som det første om morgenen. Overflader
rengøres på ny ved enhver opstart af produktion.
Skraldespande tømmes jævnligt, ingen skraldespand må “have top på”.
Se endvidere “Dag til dag rengøring” om general rengøring af kolonien.

Sovesituation
-

Sovepladser er opstillet således, at der er minimum 1 meter imellem sovepladserne. De steder,
hvor sengene støder op til hinanden, fx i sovesale, instrueres børnene i at ligge i modsat retning af
hinanden, så der også her er minimum 1 meters afstand fra næse til næse

I tilfælde af mistanke om COVID-19 hos deltager
-

Undersøg om deltager viser symptomer på COVID- 19.

-

Typiske symptomer er feber, hoste, ondt I halsen. Hovedpine. Muskelømhed og tab af
smags-og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse.
Diarré.
Ved mindste mistanke om tilfælde af COVID-19, ring til forældrene. Ring til vedkommendes
egen læge eller lægevagten med henblik på at få lavet en test. Aftales med forældrene.

-

Styrelsen for patientsikkerhed hotline 70200266

-

Falck tlf. 70 10 20 30 Abonnements nr. 105 08 886

-

Ring evt. til CORONA-HOTLINE tlf. 70 20 02 33 tast 2

-

Stoppet næse eler løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. Det
er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.

En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på
kolonien indtil afhentning.
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på kolonien, indtil 48 timer
efter symptomerne er ophørt.
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Kolonierne stiller værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev. Den pågældende
medarbejder skal selv i isolation.
Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af
forældrene.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
Med denne vejledning, har vi prøvet at tænke en koloni hverdag ind I rammen med COVID-19. De fleste af
jer ude på kolonierne håndterer intuitivt de forskellige tiltag allerede, dog tilført lidt ekstra håndsprit og
håndvask. Vejledningen er et hjælpemiddel ved usikkerhed. Husk I er altid velkomne til at ringe til Søren og
Gitte 33254425, skrive mail sf@kolonierne.dk / gn@kolonierne.dk eller kontakte en af nedenstående
Hotlines.

Ønsker jer alle en rigtig dejlig kolonitur 😊

Stor kolonihilsen
Søren Freiesleben og Gitte Nemholt
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