Sikkerhet- og trivselsregler for barnepass hos Avancia Sport Center Skedsmokorset AS
Barnepass skal være hyggelig, sikkert og ikke minst morsomt for barna. Alle må følge våre sikkerhet- og trivselsregler.
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Barnepass er for Avancia sine medlemmer og det er kun medlemmet selv som kan levere sitt
barn i barnepass, ikke venners eller andre medlemmers barn.
Foresatte har ansvar for å sjekke inn barna ved ankomst barnepassen.
Ved ankomst ber vi deg bruke litt tid slik at barnet føler seg trygg i omgivelsene. Vær forberedt
på at barnet kan trenge deg før du har avsluttet din planlagte treningsøkt.
Barn som ankommer barnepass skal vaske hender eller bruke antibakteriell. Barn under 3 år skal
ikke bruke antibakteriell.
Dersom barn ankommer barnepass sovende i barnevogn, har foresatte ansvaret for at
barnevognen og barnet er sikret på hensiktsmessig vis.
Barnevogn skal være merket med barnets navn, dette sikrer at barnet legges i rett vogn om det
skal være behov for trøst, mat eller bleieskift. Avancia har ikke ansvaret for verdisaker som er
plassert i barnevognen.
Et besøk på barnepass varer maksimalt i 2 timer.
Avancia kan motta opptil 15 barn samtidig pr. barnepass-medarbeider (barn under to år teller
som to barn). Avancia forbeholder seg retten til å sette grense for antall barn i lokalet til enhver
tid.
For å ivareta interessene til alle medlemmer og sørge for barnas sikkerhet, skal barna kun
oppholde seg i barnepass. Det er ikke tillatt å medbringe barn inn i treningsområdet eller
garderobene. Eneste unntak for barn i treningslokalet er ved arrangert aktivitet eller
gruppetimer hvor barn er deltagere.
Det er bare friske barn uten smittsomme sykdommer som kan besøke barnepassen. Hvis ditt
barn er syk eller viser tegn på sykdom skal ikke barnepass benyttes. Barnet skal ha være fri for
sykdomssymptomer i minst tre dager før barnepass hos Avancia benyttes.
Foresatte skal oppholde seg i Avancia sine lokaler under hele barnets opphold på barnepass.
Barnepassmedarbeideren passer på og tar hånd om barna, men foresatte har hovedansvaret for
sine barn under oppholdet i barnepassen. Medarbeiderne skal kunne kontakte/hente foresatte
hvis barn gråter ustoppelig eller virker utilpass.
Vi ser helst at barnet kommer til barnepass uten å være sulten. Av hensyn til barnas sikkerhet og
mulige allergier er mat og drikke ikke tillatt i barnepass. Unntak for mat i barnepass er: Velling,
morsmelkerstatning og vann.
Det er viktig for barnepassmedarbeider å se til alle barna, vi ser helst at du tar hånd om bleieskift
før barnepass benyttes. Ved mulighet utfører vi bleieskift, vi ber da om at du tar med stelleveske
med bleier og våtservietter. Foresatte blir kontaktet hvis vi ikke har mulighet til bleieskift.
Av hensyn til barnas sikkerhet er det ikke tillat med egne spill og leker. Det gjøres unntak for
kosekluter og kosedyr som gir barnet trygghet. Avancia er ikke ansvarlig for klær og annet som
barna måtte ta med seg.
Barna skal ikke bære halskjede eller bruke klær med snøring eller utesko under oppholdet på
barnepassen. Det anbefales at barna bruker sklisikre sokker eller innesko på barnepassen.
Det er ikke tillat med parfyme eller parfymerte kremer. Medarbeiderne i barnepassen bruker
ikke dette, men annet Avancia-personale som midlertidig hjelper til i barnepassen, er ikke
underlagt de samme restriksjoner.

Trivsel er viktig for oss. Vi sørger alle for å bidra til et godt miljø og god trivsel for barna og dine
treningskamerater. Velkommen til Avancia barnepass – kos deg på trening.

