Förskolans sjukdomspolicy samt information gällande allergier
Sjukdom:


Barn är hemma vid sjukdomssymtom



Barnets allmäntillstånd avgör om barnet kan återgå till förskolan efter sjukdom.
Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet skall ha varit feberfritt ett dygn utan
febernedsättande medicin och orka delta i förskolans aktiviteter.



Vid behov av medicinering under barnets vistelse i förskolan krävs en egenvårdplan som
kompletteras med läkarintyg. För information och ansökan kontakta personal på
förskolan.



Meddela gärna personalen på förskolan om ni har mask i magen eller löss i familjen.
Självklart behandlas informationen under tystnadsplikt.



Observera att vid magsjuka, maginfluensa, vinterkräksjuka och diarréer har vi lokala
riktlinjer då dessa är mycket smittsamt. Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter
sista kräkningen eller diarrén, och tills han/hon kan äta och fått behålla maten och fått
tillbaka orken. Man är smittbärare minst 48 tim. Syskon till insjuknat barn skall även de
hållas hemma.

Allergier:
Det finns många personer/barn som är allergiska mot t.ex. pälsdjur och starka dofter. Det kan
vara svårt att helt undvika hundhår och allergen (små partiklar från djur) på kläder men
förskolebarn befinner sig naturligt på golvnivå och självklart ”samlas” det mesta av dessa
partiklar på golven och därför är det viktigt att tänka på:


”Gosa” inte med husdjur just innan man ska till förskolan.



Var uppmärksamma på kläder, speciellt under strumpor, fastnar hår och allergener.



Förskolan bör vara så luktfri som möjligt, undvik därför parfymer och produkter med
stark lukt.



Ingen form av nötter ska finnas på förskolan.



Vid behov av specialkost och anpassade måltider kontakta personal på förskolan för
information om blankett för ansökan.



För att säkerställa kring olika former av allergier så avböjer vi erbjudanden från
vårdnadshavare/barn om att bjuda barn/personal på fikabröd eller dylikt på förskolan.

Kontakta alltid BVC för rådgivning vid osäkerhet.
Malung – tel. 0280-49 82 33 eller 49 82 23, telefontid måndag-fredag 9.00–9.30
Lima/ Sälen – tel. 0280-49 84 00, telefontid måndag-onsdag-torsdag-fredag 13.00–13.30,
tisdag 9.30-10.00
Övrig tid till röstbrevlådan
Upplysningsnummer: 1177

