SMITTA
I
FÖRSKOLAN
Bergs kommun
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Förskolorna i Bergs kommun har tillsammans med BVC-personalen
i Svenstavik och Myrviken efter gemensam
smittskyddsinformation utarbetat
den här broschyren
Vi vill med gemensamma rutiner få friskare barn och en bättre
arbetsmiljö för ditt barn på förskolan.
Bergs kommun
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Ett barn i 1-4 års ålder har i genomsnitt 6-8 vanliga infektioner per år. Det innebär ca två månader om året med symptom från infektion om man räknar med att
varje infektion håller i sig en vecka.
Vad kan ni göra som föräldrar för att förhindra smittspridning?
•

Lär ditt barn att tvätta händerna noggrant, efter toabesök, efter
utelek, före mat o s v.

•

Visa ditt barn hur man nyser och hostar i armvecket istället för att
sätta händerna framför munnen

•
Använd engångsnäsdukar och engångshanddukar i möjligaste mån vid
		sjukdom.
När ska barnet vara hemma?
Är barnet magsjukt skall det vara hemma 48 timmar efter sista kräkning/diarré
samt kunna äta fast föda. Friska syskon inom samma förskola rekommenderar vi
att man håller hemma.
Svinkoppor är mycket smittsamt och där ska utslagen ha torkat in innan återgång
till förskola.
Ögoninflammation är som snuva, inte farligt och inte smittsammare. Men ett
barn som har kraftig ögoninflammation där ögonen behöver rengöras flera ggr
dagligen ska stanna hemma.
Barn med feber bör få ett feberfritt dygn hemma utan febernedsättande medicin
innan de kommer tillbaka.
Ett barn som behandlas med antibiotika ska vara hemma minst två dygn för att
undvika smitta.
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Förskolan är ditt barns arbetsplats
En bra tumregel är att ditt barn ska vara piggt, feberfritt och ha ork att delta i förskolans aktiviteter, inne som ute.
Barnet kanske har ork hemma ensam med en förälder men inte i en stor barngrupp där det är full fart hela tiden.
Du vet väl om...
... att du kan VAB:a halva dagar också, t ex om ditt barn efter en sjukdomsperiod
inte orkar med en hel dag i förskolan.
Om du behöver intyg p g a en lång sjukdomsperiod hör du av dig till BVC.
Medicinering
Föräldrarna har alltid det yttersta ansvaret vid medicinering.
Endast hantering av akutmediciner tillhör personalens arbetsuppgifter (efter utbildning).
BVC och förskolepersonalen använder handboken ”Smitta i förskolan” Socialstyrelsen, som rådgivningsstöd.
Känner du dig tveksam, har frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa
BVC eller kontakta någon av förskolecheferna i Bergs kommun.

Bergs kommun
Barn och utbildning
Box 73
840 40 Svenstavik
Vxl: 0687 - 161 00
www.berg.se
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