Retningslinjer for gjennomføring av barnebursdager hos Engineerium
i forbindelse med Covid-19

Vi har følgende regler for dere som skal arrangere barnebursdag hos oss, de gjelder så lenge
myndighetene har definert nivået som gult og vil kunne endres i tråd med at myndighetenes
retningslinjer endres:
1.
Syke personer skal ikke besøke Engineerium, det samme gjelder de som er definert som
nærkontakt til covid-19-smittet. Dersom noen blir syke i løpet av besøket hos oss følger vi samme
rutiner som skoler for å isolere og følge opp vedkommende.
2.
Vi har fokus på hygiene, det betyr at alle skal vaske eller sprite hendene ved ankomst, før og
etter spising, etter toalettbesøk og ved behov ellers gjennom besøket. Håndsprit er tilgjengelig 10
steder i utstillingen, håndvask finnes på toalettene i resepsjonsområdet og utenfor møterommet i 2.
etasje som brukes til bursdagsfeiringene. Våre lokaler blir vasket daglig og vi vasker over bordene
mellom de ulike bursdagsselskapene.
3.
Matservering: Mat bør serveres til gjestene porsjonsvis og deles ut av en voksen, ikke sendes
rundt eller settes ut som en buffet eller et fat som alle får forsyne seg selv av.
4.
Vi holder riktig avstand til hverandre og til andre gjester i lokalene. Gi oss beskjed dersom
ikke alle gjester tilhører samme kohort i skole/barnehage eller er blant de nærmeste lekevennene til
daglig, slik at vi kan sette opp bord og stoler med større avstand enn normalt. Bursdagsbarnets
foresatte bør holde god avstand til gjestene og andre barns foresatte bør fortrinnsvis hente og levere
barna ved inngangen, ikke være med inn i selve selskapet.
5.
Ved gjennomføring av eksperimenter holder guiden minst en meters avstand til barna. Vi ber
om forståelse for at det kan bli noe mer ventetid enn vanlig hvis mange barn trenger hjelp underveis.
6.
I utstillingen har vi berøringspenner tilgjengelig dersom man ikke ønsker å ta på
touchskjermene.
7.
Maksimum antall deltakere er 20 personer og foresatte må kunne bidra med en navneliste
dersom det skulle bli behov for smittesporing.

Er du i tvil om hvordan du skal gjennomføre selskapet på best mulig måte kan du gjerne ringe oss for
å få hjelp til planleggingen.
Dersom dere må avlyse på grunn av sykdom hos bursdagsbarn, foreldre eller gjester, eller fordi dere
er bekymret for smittesituasjonen refunderer vi det dere har betalt oss, uansett hvor kort varselet er.
Vil du lese Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sine dokumenter som vi har tatt
utgangspunkt i for å utforme disse retningslinjene, finner du dem her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

