FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÅSEN

Sjukdomspolicy
För att skapa bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö för både barn och
vuxna - och i förlängningen färre VAB- dagar för föräldrarna - har vi i styrelsen
tillsammans med personalen tagit fram en sjukdomspolicy. Denna vi vill att alla
föräldrar läser igenom och signerar för godkännande.
Vi följer Region Hallands rekommendationer.
Utgå alltid från barnets behov och låt detta avgöra om barnet ska vara hemma.
Är man sjuk eller ”hängig” kan miljön på förskolan - med mycket fart och volym stressa och irritera. Då kan man behöva extra mycket trygghet från en vuxen
som inte måste dela upp sin uppmärksamhet till flera andra barn. När barnen
vistas i barngrupp ska de vara så pigga att de orkar delta i alla förekommande
aktiviteter på förskolan. Efter en längre tids sjukdomstid kan det vara klokt att
låta barnet vistas kortare tid i barngruppen de första dagarna.

När ska barnet stanna hemma?
Magsjuka och diarré: Vid magsjuka och diarréer ska barnet stanna hemma minst
48 timmar efter sista symtom. Barnet ska alltså ha normal avföring äta som
vanligt och vara piggt och feberfritt - därefter börjar man räkna 48 timmar. För
att begränsa smittspridning ska även syskon vara hemma från förskolan.
Förkylning: Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i
barngruppen. Barnet ska vara feberfritt och orka delta i aktiviteterna.
Feber: Barn med feber ska vara hemma. Feber räknas en temperatur på 38
grader och däröver. Grundregel: Ditt barn kan återkomma till barngrupp då det
är piggt, har god aptit och är i farten som vanligt, samt har varit feberfritt ett
dygn (utan hjälp av febernedsättande medel).
Ögoninfektion: Ögoninfektioner är smittsamma och jobbiga för barnet. Barnet
ska vara hemma tills den kraftiga infektionen läkt ut och ögat inte varar sig mer.
Höstblåsor: Barnet ska vara hemma vid feber men kan återgå då det är feberfritt
och orkar vara i barngrupp.
Svinkoppor/Vattenkoppor: Barnet ska vara hemma tills utslagen/kopparna är
helt torra.

För mer info: https://www.regionhalland.se/PageFiles/54411/Hur-gör-vi-när-barnen-blir-sjuka.pdf
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Vid antibiotikabehandling: Stanna hemma minst två dygn efter påbörjad kur.
Löss: Överförs via huvud-till-huvudkontakt. Överlever högst något dygn utanför
hårbotten. Viktigt att alla luskammar sina barn. Finns behandling på apotek.
Mask i magen: Behandling finns på apoteket. Barnet behöver inte vara hemma
men det är viktigt att vara extra noga med hygienen, samt att personalen
informeras och kan vidta extra hygienåtgärder.
Övriga tillstånd och symptom: Rådgör med personalen
Sist men inte minst….
Personalen - som tillbringar mycket tid tillsammans med barnen och vet hur de
fungerar i barngruppen när de mår bra - kan bedöma om ditt barn orkar med
det som sker på förskolan. Detta är av omtanke om det sjuka barnet, men också
av hänsyn till andra barn och vuxna. All personal är också väl medvetna om att
det inte alltid är lätt att avgöra sitt barns hälsotillstånd under morgonstressen
och är det så att ett barn inte är helt i form, tas kontakt med er föräldrar.
Vid signatur på denna policyn
- Har vi läst igenom och vet vad den innebär
- Har vi kännedom om att personalen kan be oss att vända hem igen om
man kommer tillbaka för tidigt.

Ort och datum:
Barnet/Barnens namn:

Vårdnadshavare:

Namnförtydligande:

Vårdnadshavare:

Namnförtydligande:

Tack för att ni respekterar dessa riktlinjer som gynnar oss alla!
För mer info: https://www.regionhalland.se/PageFiles/54411/Hur-gör-vi-när-barnen-blir-sjuka.pdf

