Kære forældre

Marts 1 20

Hermed orientering om at vi har 2 børn i Asylet der er kommet i karantæne i forbindelse
med Covid 19.
Det drejer sig om en 5 årig dreng i børnehaven, hvis far er kommet hjem fra Østrig d.
29.02.20
Han blev syg i fredags d. 06.03.20.
Familien har gennem weekenden forsøgt, at få far testet, men da Østrig ikke har været
risiko område, er det ikke lykkedes. Det er Østrig blevet nu og far bliver testet i morgen
onsdag.
Deres 4 årige dreng har de holdt hjemme siden far blev syg i fredags. Kun far har vist
sygdomstegn.
Det andet barn er en pige som har været i Bethlehem med mor og far.
De har først i går aftes fået af vide at de skal i karantæne, men barnet har været i
Asylet(Kessers hus) i går.
De forlod Betlehem d. 03.03.20 og har ikke været syge eller haft symptomer, så de er
formegentlig ikke smittet.
Men begge familier er altså i karantæne, og vi sender dem masser af kærlige hilsner, mens
de er hjemme
Vi har allerede for 14 dage – 3 uger siden skærpet vores hygiejne med særligt fokus på
håndvask, host i ærmet, ibrugtagning af engangsforklæder og skærpelse af brug af
engangshandsker.
Derudover snakker vi rigtigt meget med børnene om, hvorfor vi vil have, at de skal vaske
hænder hele tiden. Vi oplever, vi har nogle meget oplyste børn, så det er dejligt, at høre, at
I også snakker med dem der hjemme.
For børnene betyder det stærke fokus på håndvask, mange afbrydelser af deres leg og
optagethed af aktiviteter. Men vi oplever, at de forstår og er med på, at der lige nu
kræves, noget særligt af dem.
Hillerød kommune er rigtig gode til, at holder os løbende opdateret på situationen. Vi
modtager næsten dagligt besked om udviklingen.
Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til, at henvende jer til mig eller
benytte dette link.
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-AAA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
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