Fravær.
Husk at give os besked inden kl. 9.00 – helst via BørneIntra, hvis Jeres barn holder fri eller er
syg. Hvis I kommer senere end I plejer, skal I ikke ringe, skriv det på BørneIntra.
I de tilfælde vi ikke har hørt noget fra jer i en uge, vil vi kontakte jer, for at høre hvordan det går
med jeres barn.
Medicin.
Hvis barnet har behov for lægeordineret medicin og det er nødvendigt, at medicinere barnet
mens barnet er i institution, gør vi naturligvis gerne det – under følgende forudsætninger, at:
·
·
·

Medicinen er ordineret af en læge
Medicinen opbevares i original emballage forsynet med dato, barnets navn og tydelig
doseringsvejledning
Al form for medicin skal afleveres til personalet!!

Sygdom.
Af hensyn til barnets trivsel og smitte risiko modtager vi kun barnet i institutionen, hvis det er
raskt. Det lyder indlysende, men vi oplever indimellem, at forældre kommer i institutionen med
deres ”næsten raske barn”. Dette er ikke ok, hverken for jeres barn, andres børn eller os.
Sundhedsstyrelsen har følgende hovedregel, som vi følger:
”Syge børn må ikke møde i institutionen
Et barn med smitsom sygdom må først komme i institutionen, når det ikke smitter længere!
Barnet er raskt, når det på sædvanligvis kan klare at opholde sig i institutionen, dvs. at det skal
kunne klare at deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at det kræver særlig pasning!”.
En feberfri dag derhjemme er en rigtig godt ide samt en god sikkerhed for, at barnet er klar til at
tage af sted igen.
Vores del i dette med smitte og sygdom er selvfølgeligt vores hygiejne:
- Vi vasker hænder ofte og med sæbe
- Vi bestræber os på at komme ud hverdag
- Vi sender syge børn hjem .
Sygdom kan vi ikke forhindre, men vi kan samarbejde om at minimere omfanget

