Bilaga 1
INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR BARN I DAGVÅRD
Bästa föräldrar
______________________________ (daghemmet)
värnar om och följer goda hygienrutiner. Vi önskar därför vänligen att Ni föräldrar stöder oss i
att ge barnen en trygg vårdplats genom att Ni följer nedanstående föreskrifter.
Handtvätt för barnen
 när barnen kommer till dagvårdsplatsen
 när barnen kommer hem från dagvårdsplatsen
 alltid efter wc besök hemma och i dagvården
 före måltid hemma och i dagvården
 korta naglar
Leksaker
 Leksaker(nallen etc) för dagsvilan förvaras i barnets säng eller i eget fack
 Smutsig sovnalle tas hem och tvättas hemma minst en gång/vecka.
 Undvik att ta med egna leksaker till dagvårdsplatsen. Ifall egna leksaker tas med bör
de rengöras före och även när de tas hem igen. Leksaker som inte tål rengöring ställs
undan i en vecka innan de används på nytt.
Napp
 Nappen används i dagvården endast vid sovdags/dagsvilan.
 Napparna rengörs hemma
 Rena nappar förvaras i en låda där andra personliga saker finns
Tandborstning
 Tandborstning sker hemma morgon och kväll
 Barn i dagvård på kvällar/nätter: tandborstning sker under övervakning av vuxen
Då barnet insjuknar
 Om barnet insjuknar är smittorisken störst i början
 Barnet bör stanna hemma vid feber eller om barnet inte orkar delta i
dagisverksamheten pga symptom. Vissa infektionssjukdomar kräver även att barnet
stannar hemma en viss tid. Se bilaga.
 Eventuellt behöver föräldrarna hämta sitt barn från dagvården mitt på dagen
 Ifall barnet insjuknar:
- kontakta alltid daghemmet
- kontakta vid behov din hälsovårdsmottagning/telefonrådgivning för ytterligare
sjukdomsinformation
 När barnet stannar hemma när det får infektionssymptom är även risken att smitta ner
andra barn lägre. När alla följer dessa föreskrifter så hålls alla barn friskare.
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ISOLERINGSTIDER FÖR SJUKA BARN
Bästa föräldrar
Ert barn har fått plats i kommunal dagvård, dvs. familjedagvård eller daghem.
Verksamheten förutsätter att barnet är friskt, dvs. orkar delta i lek och sysselsättning både inne och
ute.
Isolering vid infektioner syftar till att förhindra smittspridning. Hur länge barnet skall stanna
hemma till följd av sjukdom och konvalescenstid kräver individuell prövning. Ett sjukt barn bör
garanteras en tillräcklig lång konvalescenstid.
Infektion

Smittväg

Behov av isolering

Enterovirus
Höstblåsor

dropp
kontakt

Gastroenterit
- uppkastning
- diarre´
- adenovirus
- rotavirus

kontakt

Smittorisken störst innan och när blåsor
uppkommer
Hemvård beroende på symptom
Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 1-2
symptomfria dagar

Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 2
negativa avföringsprov
En vecka efter symptomuppkomst
Barnet kan gå i dagvård
Små sår täckta. Ej låna av andra hårborste,
vassa saker odyl som kan ge upphov till sår åt
andra
Om en situation uppstår där smitta kan ha
överförsts till annan person– kontakta genast
Jouren 06-786 2222
Ingen isolering

- EHEC / Shigella
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C

kontakt
blodsmitta

Herpes stomatit(blåsor i
munnen)
Impetigo(svinkoppor)

dropp
kontakt
kontakt

Kikhosta

dropp

Löss

kontakt

Barnet vårdas hemma 24h efter påbörjad abkur eller
48h efter påbörjad lokalbehandling
Barnet vårdas hemma 5 dygn efter påbörjad
ab-kur
Vid hosta som varat över 3 veckor, när
kikhostan diagnostiserats, behövs ingen
isolering
Behandlingsdagen

Mellanöroninfektion

dropp
kontakt
kontakt

Hemvård beroende på symptom
Antibiotikabeh. ingen orsak till isolering
Ingen isolering

Mollusker
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Mångresistenta bakterier
MRSA

kontaktsmitta

ESBL
Mässling,Påssjuka, Röda hud
Parasitsjukdomar

dropp
kontakt
kontakt

Parvovirus (femte sjukan)

Barnet kan delta i dagvård.
Vårdas i hemmet ifall vätskande sår.
Barnet kan delta i dagvård
God handhygien vid wcbesök
ca 1 vecka
Behandlingsdagen

Salmonella

kontakt

Scharlakansfeber
Skabb

dropp
kontakt
kontakt

Hemvård beroende på symptom
Smittar ej mera när barnet har utslag.
Barnet vårdas hemma tills symptomfri + 2
symptomfria dagar.
Skolelev kan gå i skolan enligt ork. Obs god handoch wchygien trots symptomfri
24h efter påbörjad ab-kur, sedan beroende på
symptom
Behandlingsdagen

Springmask

kontakt

Behandlingsdagen

Streptokock A infektion
Angina

dropp

24h efter påbörjad antibiotikabehandling.
Pga av symptom kan barnet behöva stanna hemma
längre.
Barnet kan gå till dagvård efter att ha varit feberfri
24h
Hemvård beroende på symptom
Noggrann wchygien
Barnet vårdas hemma tills blåsorna torkat ut

Tre dagars feber(exantem
subitum)
Urinvägsinfektion
Vattkoppor
Virusbetingad luftvägsinfektion
Ögoninflammation
(konjunktivit)

kontakt
dropp
kontakt
dropp
kontakt
kontakt

Barn med feber stannar hemma.
Feberfri minst ett dygn
Hemvård 1-2 dygn beroende på symptom.
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