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Tjekliste i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg i skole og institutioner 

under situationen med COVID-19 

 

Dato: 18/12 2020 

Skolen/institutionens navn: Jagtvejens Asyl 

 

Emner Evt. bemærkninger & opmærksomheder 

Forventningsafstemning 

Hvad skal vi i dag? Hvad fylder hos 

jer lige nu? 

 

 

 

 

 

Se alle rum i institutionen 

 

Mangler viden omkring riskasse i 

forbindelse med smittefare. 

 

Grøn snot. Hvordan handler vi på det? 

også når det er vedvarende. 

 

Kan ikke finde viden omkring 

riskassen, derfor anbefaler jeg, at I 

venter med at bruge den til vi har 

mere viden. 

Grøn snot er bakterielt og smitter. 

Dette skal ikke være i institutionen. 

Gå en runde sammen 

Hvis det er et stort hus kan man nøjes 

med at se et badeværelse, en 

stue/klasse og eventuelle nye lokaler 

der er taget i brug. 

 

 

 

 

 

Ser hele huset 

Der er fokus på corona i alle rum. 

Gennemgå organisering af dagen – både 

for børn og medarbejdere 

Organisering af aflevering/afhentning, 

håndvaske i løbet af dagen mv. 

 

 

 

 

Barn og forælder spritter hænder i 

haven. En´ forælder afleverer på stuen 

pt pga dispensation. Forældre, hvis 

børn er i modtagelse, kan være på 

stuen, men kun en´ forælder til barnet 

og efter særlige retningslinjer. 

Børn vasker hænder på stuen før 

måltid, efter måltid, ved toiletbesøg 

Hyppige håndvask/sprit for personale 

Sprit med på tur 

Udeliv 

Hvordan kan børnene være mest muligt 

ude? 

Hvordan har I delt jer op? Hvordan 

fungerer udearealet? Ture? 

 

 

 

Børnene er ude/på tur et par gange om 

ugen, eller efter pædagogernes 

vurdering af behov hos barnet. 

Børn under 2 år sover ude i krybber. 

De har deres egen krybbe med eget 

sengetøj. Børn over 2 år er opdelt 

stuevis også når de sover. 

 

Man må godt gå på andre legepladser 

hvor der er andre børn 

Organisering af grupper/klasser 

 

 

 

 

 

Stuevis blandet ml 7-8.30, da der 

møder meget få børn ind på dette 

tidspunkt og børnene hentes ind på 

deres respektive stuer af fremmødte 

pædagoger med det samme. Det samme gør 
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 sig gældende, bare omvendt, efter kl 

15.00. 

Den resterende tid afleveres og 

afhentes børnene i hver sin have 

foran/bagved huset. 

Der er faste spisegrupper 

Hygiejnisk indretning 

Badeværelser og toiletter, 

stuer/klasselokaler, tilgængeligt 

legetøj, møblement, 

skolegård/legeplads, udezoner 

 

 

 

 

Badeværelser og toiletter rengøres og 

sprittes 2 gange om dagen 

 

 

3 skabs system til legetøj. Legetøjet 

bliver sat væk efter at være brugt i 

løbet af dagen. Legetøjet afvaskes 

derefter, efter et system med rødt og 

grønt mærke, af en særlig medarbejder 

med ansvar for dette hver dag. Bøger 

sættes væk i karantæne i 72 timer. 

 

 

De nye anbefalinger er at al legetøj 

skal vaskes hver dag med vand og sæbe 

Dukker og bamser der ikke kan vaskes 

ved 60 grader kan vaskes ved 30 grader 

og henstilles 72 timer 

 

Værnemidler, rengøring og tøjvask 

Korrekt anvendelse af værnemidler, 

rutiner for rengøring af legetøj, 

overflader og kontaktpunkter, rutiner 

for tøjvask 

 

 

 

 

 

Legetøj: se ovenfor 

 

Børnenes sengetøj er institutionens. 

Børnene har deres eget og det vaskes 

hver 2. uge på 60 grader. 

 

 Sovebamser, som er nødvendige i 

forbindelse med barnets 

middagslur, skal opbevares sammen 
med øvrige soveting, og så vidt det er 
muligt, skal det undgås, at 

sovebamser bringes med frem og 

tilbage mellem hjem og institution.   
 

Kontaktpunkter sprittes middag og 

eftermiddag. Efter hver afspritning 

skriver ansvarshavende medarbejder 

sine initialer på et dokument, så det 

sikres at det er gjort. 

 

 

Institutions/skolens hygiejnepolitik 

og praksis 

Har I en hygiejneinstruks der er 

tilpasset nuværende situation? 

Er ansatte og børn oplært i korrekt 

håndhygiejne? Rene og urene 

handlinger? 

Oplæring af nye medarbejdere/vikarer? 

 

 

 

Ja 

 

Børnene har øvet håndvask siden marts 

2020 

 

Personalet har kitler og handsker på 

ifm at børnene har aff i bleen 

Og spritter bagefter 
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Sygdom og symptomer 

Har I en handleplan? 

 

 

 

 

 

 

Barnet ringes hjem hvis det har feber 

og isoleres til forældrene henter 

barnet 

 

Barnet ringes hjem ved milde symptomer 

som forkølelse som hoste og grønt snot 

 

Et barn afvises i døren hvis det er 

snottet eller er alment dårlig, for at 

passe godt på alle børn.  

 

 

Andre relevante emner: 

 Indkøring af nye børn 

 Mad og måltider 

 Hånd og hudpleje af tørre og 

skadede hænder 

 

 

 

Børnene sidder samlet ved bordet, med 

de sammen børn hver dag og ”smører” 

selv deres egen mad. 

 

Der er ingen udtørrede hænder da de 

løbende får creme på ved behov. 

 

 

 

Genåbningsportalen: 

Her kan du finde information fx om: 

Arbejdsmiljø - der er mulighed for hjælp i Arbejdsmiljø København og MED-

sekretariatet 

Rengøring – der er kontaktoplysninger til KK rengøringsservice mv. 

Smitte og test 

 

 

 

 

 

 

 

 


