Uppslag 17

Säkerhet

ANSTÄLLNINGAR
Hänvisar till uppslag 11 i personaltjänst

BRANDSÄKERHET
Brandvarnare ska kollas av minst en gång per år att de är fungerande. Brandsläckare
finns i köket. Innehållet i den bör enligt brandinspektionen bytas ut vart tionde år.
Nya rutiner när det gäller brandskyddsarbetet på Måsen är att vi kommer arbeta genom
en internkontroll med hjälp av en brandskyddspärm. Mer information om detta finns i
pärmen ”säkerhet” under flik 8.

BRANDÖVNING
Brandövning på Måsen genomförs 1 ggr/år. Personalen berättar för barnen vad som
händer och vad man ska göra om det börjar brinna. Personalen övar praktiskt med
barnen hur man gör vid en eventuell brand på Måsen. Säkerhetsansvarig kontrollerar att
detta är genomfört.
Personalen är ansvarig för att närvarolistan = brandlistan tas med ut och kollas av.
Brandlistan på Måsen är densamma som den aktuella närvarolistan för dagen.
SJUKVÅRD
Sjukvårdsutrustning
Sjukvårdsutrustningen på Måsen består av en första förbandslåda som fylls på vid
behov av säkerhetsansvarig, den finns på hyllan till höger om ingång till köket.
I tvättstugan finns två sjukvårdsväskor med första hjälpen utrustning i.
I den innersta garderoben i tvättstugan finns ett låsbart skåp för förvaring av övriga
eventuella läkemedel.

SJUKVÅRDSUTBILDNING
Måsens ordinarie personal, utom Förskolechef Camilla Jönsson fick utbildning i första
hjälpen genom Röda korset i maj 2016. Samtlig personal ska genomgå utbildning i
Första Hjälpen vartannat år och personalansvarig ska se till att listan över när personal
genomgått utbildning hålls uppdaterad.
Joakim Bengtsson har badvaktsutbildning.

Barn med allergier
Personal och föräldrar samverkar så långt det är möjligt, för att på bästa sätt se till att
barnet ej utsätts för det som utlöser allergin. Finns behov av läkemedel för allergi,
utbildas samtlig ordinarie personal i hantering av detta. Aktuella barns allergiläkemedel
förvaras i separat box i kyl alt. skåp i köket. Delegation för hantering av läkemedel ska
dokumenteras på särskild blankett.
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Vid specifika fall, där ett enskilt barns allergier är så stora att övrig verksamhet påverkas
förs en dialog om Måsen klarar att möta det aktuella barnets behov fullt ut.
SOLSKYDD
Soliga dagar ansvarar föräldrar för att barnen har grundats och blivit insmorda med
solkräm innan de kommer till förskolan. Runt lunch fyller personal på behov av
solskydd – förskolan håller med solkräm anpassad för barn.

SJUKA BARN
Se separat sjukdomspolicy från början av 2017. Samtliga föräldrar ska vara införstådda
med gällande sjukdomspolicy och signerat ex ska lämnas till förskolan.

HYGIENRUTINER
Hygienrutiner är viktiga ur smittohänsyn. På Måsen tvättar vi händerna efter
toalettbesök och före måltid med flytande tvål och vi torkar händerna med
pappershanddukar.
Handsprit används av personalen då det är lämpligt. Använda blöjor kasseras i försluten
påse. Barnen är ofta ute och vi har installerat nytt ventilationssystem på Måsen i juli
2017.
SÄKERHET VID OLIKA AKTIVITETER
Vid aktiviteter utanför förskolans område är den personal som är med barnen ansvarig
för barnens säkerhet och samtliga barn ska bära reflexväst.
Personaltäthet vid utflykter ska anpassas efter situationen och extrapersonal sätts in om
det behövs. Personalen har rutin för hur man fördelar ansvaret för barnen.
Mobiltelefon och sjukvårdsväska ska alltid tas med på utflykter.
Vid utflykter ska lista över vilka barn och personal som är med samt telefonnummer till
aktuell mobiltelefon upprättas – listan förvaras tillsammans med dagens närvarolista
(brandlista)
Barn och personal på Måsen är olycksfallsförsäkrade hos Länsförsäkringar Halland
under vistelsetiden på förskolan samt under den direkta färden till och från förskolan.
Tänk på att förskolebarnen inte är försäkrade genom Måsen då de lämnar förskolan
tillsammans med annan förälder eller kompisar.

TRAFIK
Vid utflykter reser vi i första hand med Sennan Taxi, vi bokar i förväg antal vuxna och
barn och deras bussar har bälten som placeras som midjebälte på de som inte har
längden för trepunktsbälte.
Vid tillfällen då personal kör enstaka barn, ska föräldrar informeras och godkänna detta
i förhand och den som kör ansvarar för att lämplig bilstol eller kudde används.
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