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Generelt er der i institutioner en øget smitterisiko, da der er mange mennesker samlet hver dag og 
i særdeleshed blandt vuggestuebørn, som smager og rører ved ting og hinanden som en vigtig del 
af deres udvikling. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere smitterisiko, men vi kan ikke gøre det 
alene. 

 

Undlad at aflevere et sløjt eller utilpas barn, også selvom barnet ikke har feber. 
 

Et sløjt barn har ikke kræfter til at deltage i en ”arbejdsdag” i en aktivitetsfyldt vuggestue-hverdag. 
 

Et sløjt barn kræver ekstra personaleressourcer, da barnet oftest bare vil sidde på skødet af en 
voksen og have ekstra behov for hjælp og omsorg. 

 

Et barn, som har fået Panodil er naturligvis ikke rask nok til at komme i vuggestue. 
 

Vær opmærksom på, at dit barn er blevet helt rask, inden du afleverer barnet i vuggestuen efter 
en sygdomsperiode. 
Hvis du afleverer et sygt/halvsygt barn i vuggestuen, udsætter du alle andre børn/personalet for 
smitten. 

 

Mange infektionssygdomme smitter særligt i starten af sygdomsperioden og ofte inden 
symptomdebut. Dette gælder i særdeleshed for diarré og opkast, som er yderst smitsomt. Diarrè 
og opkast smitter oftest op til 48 timer efter symptomfrihed! 

 

Se på dit barns almene tilstand, inden du afleverer ham/hende. Det er dig, der kender dit barn 
bedst. Er du i tvivl om retningslinjerne vedrørende børnesygdomme, henviser vi til egen læge eller 
hjemmesiden sundhed.dk 

 

God hygiejne, specielt håndvask, nedsætter smittefaren væsentligt. Husk at vaske hænder med dit 
barn både når I kommer om morgenen og når i går hjem. Små børn kan sagtens lære dette i en 
tidlig alder, så bliver det til en tryg og velkendt rutine, og små børn elsker rutiner. Vi anbefaler 
også, at du som forældre enten vasker eller spritter dine egne hænder ved aflevering og 
afhentning. 

 
På med spritten – stop smitten! 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

http://www.sundhed.dk/

