MEDISINERING I BARNEHAGEN:
Hvis barn skal få medisiner i Bitehagen Barnehage, må det fylles ut et
medisinskjema. Dette gjøres sammen med en ansatt, og gjelder både
medisiner på resept og uten. Medisin på resept skal være merket med
barnets navn.

RETNINGSLINJER FOR SYKDOM I
BITEHAGEN BARNEHAGE
Spørsmålet ”Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen?” dukker
ofte opp hos dere alle. Derfor har vi laget et hefte med
barnehagens egne retningslinjer for sykdom. Informasjonen er
basert på informasjon vi får fra folkehelseinstituttet,
kommunelegen, helsestasjonen og fylkeslegen.
En hovedregel er at barnets allmenntilstand må være så god at det
kan delta på alle aktiviteter ute og inne, hvis det skal komme i
barnehagen.
Syke barn skal holdes hjemme både på grunn av smittefare og til
barnets eget beste.
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Under følger våre retningslinjer for hvor lenge barna skal holdes
hjemme ved de vanligste sykdommene:
FEBER:
Barn med feber skal være hjemme. Barna skal ha en feberfri dag
hjemme før de kan komme i barnehagen.
OPPKAST/DIARE:
Dette er sykdommer som er veldig smittsomme. Vi ber dere om å
være ekstra forsiktige med å sende barna i barnehagen med disse
sykdommene. Ved oppkast/diare i løpet av natten/dagen skal de
holdes hjemme den påfølgende dag; en hel symptomfri dag
hjemme før barnet kan komme i barnehagen. I perioder ved flere
utbrudd i barnehagen, bør barna holdes hjemme to dager etter råd
fra folkehelseinstituttet.
INFLUENSA:
Barnet skal holdes hjemme ved feber og/eller dårlig
allmenntilstand.
FORKJØLELSE/SNØRR/HOSTE:
Har barnet grønt snørr, blanke/rennende øyne og nedsatt
allmenntilstand skal banet holdes hjemme. Hoster barnet, men har
ellers god allmenntilstand kan barnet komme i barnehagen.
ØYEKATARR:
Dette er veldig smittsomt og har barnet tydelig infisert øye (rødt
med gult puss) bør lege oppsøkes. Barnet kan komme i barnehagen
når behandling er påbegynt.

ØREBETENNELSE:
Ingen smittefare ved ørebetennelse. Barnet kan komme i
barnehagen etter en feberfri dag og god allmenntilstand.
LUS:
Barnet kan komme i barnehagen når behandling er startet, og
allmenntilstanden er god. Lusekur og lusekam kan kjøpes på
apoteket reseptfritt.
BRENNKOPPER:
Dette er smittsomt. Barnet kan komme i barnehagen 1-3 dager
etter at behandling er påbegynt. Har barnet væskende og betente
sår, må de være hjemme til sårene er tørket ut. Sår bør også dekkes
til for i minisere smittefaren. Spør oss om dere er i tvil.
BARNESYKDOMMER:
Når barnet ikke lenger er smittebærer, har vært feberfri en dag og
har god allmenntilstand, kan det komme i barnehagen. Dette
gjelder kusma, røde hunder og den femte barnesykdommen. Ved
vannkopper skal sårene også være tørket ut.
Spør oss om dere er i tvil.

