Babybading i Rørvik svømmehall
For barn fra 2 mnd -18 mnd

Barnet kan delta på babybading i
varmtvannsbassenget fra fylte 2 mnd til 18 mnd.
Barnet skal være over 4 kg
Det skal være minst en voksen pr barn
Badingen skal foregå på barnets premisser.
Observer trivsel og kroppstemperatur. Ta korte
økter.
Tull håndkle rundt barnet hvis du går opp på
kanten. Om den voksne er varm, trenger ikke
barnet å være det.
Foreldre har ansvaret for sitt barn.
Vær obs på glatte gulv.
Vannets temperatur må minst være 32 grader,
helst 34 grader- det er best

Forberedelser hjemme:
Har man badekar hjemme, fyll det opp å la
babyen bevege seg. Bruk dusj hvis dere ikke har
badekar
Temperatur på vannet hjemme kan begynne på
36-37 grader. Senk gradvis ned mot den aktuelle
bassengtemperaturen.
Venn barnet gradvis til å få vann i ansiktet ved og
forsiktig helle litt vann over barnets hode.
I garderoben:
Kle av barnet yttertøy og legg barnet ned på en
håndduk på gulvet. (evt ta med babystolen hvis
plass)
Såpevask deg selv i dusjen UTEN badedrakt- alle
babyer fortjener rent badevann (babyen trenger
ikke dusje før badet før det er 1 år gammelt- men
vask rumpa)
Smør ALDRI barnet inn med lotion før bading,
men gjør det etterpå.

Kle av barnet når du har tørket deg,etter dusjing
og tull et håndkle rundt som du har tilgjengelig i
svømmehallen.
Etter badet trenger man kun å skylle av
klorvannet. Såpe gjør barnet ekstra glatt å holde
i. Tørk barnet og kle på undertøy og la de sitte
og vente til du selv er ferdig i dusjen. Vent med
yttertøyet- husk ekstra pose rundt den brukte
bleien før du kaster den i søpla - slik unngår vi
dårlig lukt i garderoben.
I bassenget:
La babyen få god tid til å venne seg til
svømmehallmiljøet- det er mange nye lyder og
inntrykk som kan virke skremmende
Hold barnet godt, samtidig som armer og ben får
beveget seg godt i vannet.
Hold barnet mot deg, ikke fra deg. Blikkontakt
med deg skaper trygghet.
Minst mulig av babyens våte hud må eksponeres
for luft for å unngå å bli kald.
God kroppskontakt er det som får babyen til å
føle seg mest trygg
Babyen skal ha på seg badebleie (selges i luka)

Tull et stort håndkle rundt babyen med en gang
den løftes ut av vannet
Ved sykdom:
Babyen skal ikke i bassenget om det har diare`,
smittsomme barnesykdommer, øyekatarr,
ørebetennelse evt andre infeksjoner.

Ønsker deg og barnet ditt gode
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