GUDSTJENESTER/KIDS
PÅMELDING
Alle barn (inkludert babyer) og voksne som skal være på kids må meldes på
arrangementet. Påmeldingen finner du på hillsong.no. Meld på barnet i gjeldende
gruppe. Skulle gruppen være full kan du melde barnet på neste søndag.
Da det er strenge rutiner for potensiell smitte, kan vi komme opp i en situasjon der vi er
for få kidsledere/voksne tilgjengelig for samlingen. Skulle dette skje vil arrangementet
avlyses for den gjeldende gruppen. Dette vil du få beskjed om.
SMITTEVERN
For å ivareta hverandre og retningslinjer for smittevern, vil Kids være noe annerledes enn
før, da mest med tanke på rutiner. Gøy skal vi ha det uansett!
Alle kidsledere/voksne er opplært i smittevern. Barna får del i smittevernsreglene på en
tilrettelagt måte. Hver samling har en smittevernansvarlig.
Før kids
Barn (og voksne) som er påmeldt på kids sjekkes inn ved merket inngang. Kidsledere står
klar og viser vei til riktig gruppe. Foreldre/foresatte som ikke er registrert på Kids går så til
Gudstjenesten (påmelding).
Innsjekkingen starter 20 min før samlingen.
Små og store spriter hender før de går inn til gruppene. Har du eller barnet tegn til
sykdom kan dere dessverre ikke delta på arrangementet.
Selv om det ikke er krav om 1 meters avstand mellom barna, vil vi tilstrebe god avstand
mellom gruppene, også før og under innsjekking. Takk for at du som voksen også bidrar
til dette.
Under kids
Vi har en trygg og god plan for samlingene våre på kids, hvor smittevern blir ivaretatt.
Dette gjelder alt fra generell hygiene, avstand og bruk av utstyr, til håndtering av
mat/snacks og drikke.

Gruppene:
Gruppene har faste tilrettelagte rom. Gruppene blandes ikke.
Utstyr:
Vi sikrer generell god hygiene i tillegg til at vi spriter leker/utstyr etter gitte retningslinjer.
Mat/snacks/drikke:
- All mat/snacks er pakket i porsjonspakker, butikkpakket eller pakket av kidsledere i
forkant av samlingen, med hansker og rent/spritet utsyr.
- Spisingen må foregå med gitte rammer som tid, sted og varighet.
- Alt av matrester og søppel må fjernes kontinuerlig i egen søppelbeholder.
- Hver samling har en matansvarlig som sikrer smittevern og organiserer serveringen.
Etter kids
Barna hentes ved merket utgang. Vær oppmerksom på å holde god avstand.
Skulle du eller barnet ditt få sykdomstegn i etterkant av samlinga, må kidsleder/lokal
pastor informeres om dette straks.
For en mer detaljert oversikt over smittevern og tiltak på Kids, se link «smitteveileder for
Hillsong Kids Norway".
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