Förskolans sjukdomspolicy

2017-05-01



Låt barnens allmäntillstånd avgöra om de kan återgå till förskola vid/efter en infektion.



Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet skall vara feberfritt och orka delta i
förskolans normala aktiviteter som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
Feberfri utan febernedsättande medicin i kroppen. Om barnet har fått febernedsättande
medicin kan febern återkomma när medicinen efter några timmar försvinner ur kroppen.



Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.



Maginfluensa, vinterkräksjuka, kräkningar och vattentunn diarré är smittsamt.
Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen eller vattentunna 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 det hållas hemma. Kontakta BVC för
rådgivning då i vissa fall återgången till förskolan bedöms i samråd med BVC.



Vid ögoninflammation.
Smittsamheten är stor i barngrupper för ögoninflammationer från virus och bakterier.
För att förebygga ska man vara noga med handhygien och egna handdukar.
Vid virus finns ingen behandling. Man tvättar ur ögonen med ljummet vatten några
gånger per dag. Om symtomen varar längre än en vecka, tar föräldrarna kontakt med
BVC eller läkarmottagning för att ev. få antibiotikainnehållande ögondroppar. Återgång
till förskolan när allmäntillståndet tillåter och barnets ögon inte varar.



Svinkoppor är smittsamt. Skydda barnet från att vara i såret med fingrarna. Såret tvättas
med tvål och vatten. Var noga med rena handdukar. När såret är läkt och inte vätskar får
barnet gå på förskolan. Kontakta BVC för råd.



Mediciner, t.ex. penicillin eller hostmedicin ska i möjligaste mån tas hemma.



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
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