
Slik skal de sikre at den berørte 
barnehagen blir smittefri

1. desember 2020

Av Tor-Arne Dunderholen

FROGN: Etter at det har kommet totalt fem tilfeller av covid-19 i Trollberget barnehage, har 
kommunen tatt grep og desinfiserer nå barnehagen.

– Det er viktig at vi får full oversikt over situasjonen siden vi nå har korona på to av 
tre avdelinger. Situasjonen er veldig uavklart. Dette viser at man kan få korona selv 
om alle smitteverntiltak er fulgt nøye, sier styrer tyrer Camilla Nordmo til Amta.

Vi snakker ikke om et eget stort desinfiseringsteam som ligner på spøkelsesjegerne i 
«Ghostbusters», som rykker inn i barnehagen og sperrer av hele området.

Det er mye simplere enn som så.
Her bruker kommunen kun to maskiner med navnet Decon-x som tar seg av desinfiserin-
gen. Like mange ansatte fra Frogn kommune setter i gang disse.

– Maskinen spruter ut en tåke med hydrogenperoksid, som er en desinfiseringsmid-
del i kombinasjon med en høykvalitetsdyse som sprer dette. Maskinen arbeider i 3,5 
til 3,45 timer. Vi får en varsel på mobilen vår når det er ferdig. Vi får også en melding 
hvis noe på maskinen er feil, sier avdelingsleder på renhold, Nina Jensen.

Hun ønsket ikke å la seg avbilde i saken.

– Dette er en helt sikker måte å desinfisere en barnehage på?

– Ja. Det er det. Dette er et av landets beste måter å desinfisere på. Vi kjøpte en maskin til 
helsebygget. Nå leaser vi to ytterligere maskiner på grunn av koronaen. Maskinen gjør job-
ben våres meget enkel. Vi slipper å måtte forholde oss til farlige kjemikalier, sier hun som 
også ønsker å betrygge alle foreldrene til barna i barnehagen.

Maskinen koster rundt 220.000 kroner. Denne roboten fjerner 99,99999 % av alle bak-
terier, virus og sporer. Systemet brukes også av Sunnaas sykehus, og Olympiatoppen i 
forbindelse med store mesterskap.

Gjort på «kort tid»
Desinfiserings-teamet må gjøre en rekke forberedelser før de setter i gang maskineriet.

– Alt spiselig og drikkeflasker må fjernes. Vi teiper også igjen dører, ventilasjonsanlegg og 
lignende for at tåken ikke skal lekke ut. Det stopper også mennesker for å gå inn i rom-
mene, sier Jensen.

– Hvor lang tid tar det før barnehagen er desinfisert?

– Vi kommer tilbake onsdag morgen og setter på en ny vending. Vi bruker nok en sju til 
åtte timer på hele barnehagen. Vi tar ett areal av gangen og teiper igjen dørene. Vi må 
lufte etter dette. Vi er ferdig i løpet av onsdagen, forteller avdelingslederen.

– Har dere fått brukt maskinene mye i koronaperioden?

– Nei, ikke til vanlig i barnehagene. Men nå er hele barnehagen stengt, så da får vi får 
brukt maskinene. Vi skal også desinferese et klasserom på Seiersten. Vi skal også bruke 
de forebyggende på tomme kontorer der de kommuneansatte er på hjemmekontor, sier 
Jensen og legger til:

– Maskinen er effektiv og har lettet mye på arbeidet til renhold. De som skal bevege seg i 
bygget, føler seg tryggere når de vet alt er desinfisert.
 

Varslet FHI og fylkesmannen

Frogn kommune har valgt å koronateste alle de ansatte og barn der det var ønsket, ble det 
snakk om et lite smitteutbrudd de måtte inn til FHI og fylkesmannen.


