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POLITIK FOR SYGDOM HOS BØRN I DAGTILBUD.
Kære forældre til børn i Dagtilbud, kommunal Dagpleje og Børnehuse.
Denne politik er ment som en hjælp til forældre og personale.
Den er med til at gøre det nemmere, at komme til enighed om, hvorvidt et barn ved sygdom, kan være i
Dagtilbud eller ej.
Vi henholder vi os til bogen ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge” udgivet af Sundhedsstyrelsen.
www.sst.dk
Når et barn viser tegn på sygdom kontaktes forældrene. Det er personalet der har kompetence til at vurdere
om barnets almentilstand er påvirket og dermed skal ringes hjem.
Barnet er raskt, når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Feber (over 37,5°) er kun én blandt flere
årsager til, at barnets almentilstand kan være påvirket. Påvirket almentilstand er også, hvis barnet fx er
uoplagt, slapt og virker sygt.
Børn der har fået Panodil er ikke raske nok til at komme i dagtilbud. Læs artiklen brug pille med omtanke.
Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at det kræver særlig omsorg og pasning.
Et sygt barn kræver ekstra personaleressourcer.
Hvis man sender et sygt barn afsted, er det måske naboens barn der er syg i morgen.
Sygdom kan forebygges ved god hygiejne, udluftning og sund kost. Både forældre og personale kan gøre
meget for at forebygge sygdom.
Det forventes at I forældre gør følgende:
 Er opmærksomme på Jeres barns almentilstand.
 Sørger for at Jeres barn har skiftetøj og udetøj i garderoben, til al slags vejr
 Holder Jeres barn hjemme indtil barnet er helt raskt og har haft en feber fri dag derhjemme.
 Kontakter dagtilbuddet ved smitsom sygdom
 Lærer dit barn håndhygiejne og nyse og hoste i armen.
Hvad gør vi i Dagtilbud:
 Der er stor opmærksomhed på generel håndhygiejne.
 Pusleborde rengøres efter bleskift.
 Personalet vasker og spritter ofte deres hænder.
 Personalet sørger for udluftning.
 Personalet sørger for at børnene er klædt på efter vejret

Medicingivning:
Som udgangspunkt skal medicin gives hjemme.
Medicingivning, som fx øjendråber og penicillin foretages ikke af det pædagogiske personale og medicinen må
af sikkerhedsmæssige årsager ikke befinde sig i institutionen.
Medicingivning ved kroniske sygdomme:
Ved kronisk eller længerevarende sygdom kan personalet påtage sig opgaven at give medicin.
Der er dog følgende krav hvis personalet skal give medicin:
 Medicinen skal være lægeordineret. Har den behandlende læge vurderet at medicinen kan håndteres
af personer der ikke er sundhedsuddannede, kan personalet i Dagtilbud påtage sig opgaven.
 Ved skriftlig instruktion skal det fremgå hvordan medicinen skal håndteres og opbevares. Let læselig
påskrift med barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis.
 Det er forældrenes ansvar at videregive instruktionen fra lægen til personalet.
 Hvis en mere grundig instruktion er nødvendig kan forældrene anmode om supplerende instruktion fra
lægen.
 Medicinen skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
I håb om respekt, forståelse og god dialog
Personalet i Dagtilbud
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