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SOLLEFTEÅ KOMMUN
Barn- och skolförvaltningen
www.solleftea.se (hemsida)

Skola/förskola:________________________________ År:_______________
Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och
smittspridning på förskolan och skolan.
Allmänt om smitta:
Spridning av infektioner går inte alltid att undvika. Om personal och vårdnadshavare har god kunskap om de
vanliga infektionssjukdomarna för barn och om hur de smittar, är det möjligt att hindra onödig smittspridning eller
oro för smittspridning.
Det är svårt att ge regler som passar alla barn/elever, eftersom infektioner kan utvecklas på olika sätt. En god
regel är att låta allmäntillståndet avgöra om barnet/eleven ska stanna hemma eller vara på förskolan/skolan.
Barnet ska orka delta i verksamheten på förskolan/skolan, som också inkluderar idrott/utevistelse.
Blodsmitta:
Allt blod ska betraktas som smittsamt. Engångshandskar ska användas vid tvätt av sår som blöder. Om blod
kommer på händerna, tvätta genast med tvål och vatten. Desinficera händerna. Vid rengöring efter blod
användes ytdesinfektion med tensider.
Blodfläckat engångsmaterial (t.ex. kompresser och pappershanddukar) läggs i separat avfallspåse som efter
förslutning kan gå i vanligt avfall.
Förskolans/skolans textilier tvättas i 85 grader, om detta inte är möjligt tvättas textilierna i lägre temperatur två
gånger. Barnens kläder läggs i plastpåse som försluts.
Kontakt med smittskyddsläkare:
Denna kontakt tas vid behov av rektor/förskolechef.
Förebyggande insatser:







Utevistelse- barnen vistas ute så mycket som möjligt
Vid vila inomhus, vädras rummen varje dag efter vilan(där det går). Filtar och kuddar tvättas
regelbundet.
Information till elever om hur den dagliga hygienen kan motverka smittspridning.
Personalen samverkat aktivt med vårdnadshavarna för att skapa förståelse och en bra samverkan kring
dessa frågor.
Skriftliga städrutiner.
Kontinuerlig utbildning av personalen.

Sid. 2 av 3

SOLLEFTEÅ KOMMUN
Barn- och skolförvaltningen
www.solleftea.se (hemsida)
Vid insjuknande på förskolan/skolan:
När barnet insjuknar akut på förskolan/skolan, och när personalen bedömer att barnet/eleven inte orkar delta i
verksamheten, kontaktas vårdnadshavare och en överenskommelse görs om när och hur barnet ska hämtas. I de
fall vi inte når vårdnadshavare försöker vi ge barnet/eleven en så avskild plats som möjligt. Har barnet/eleven
magsjuka med kräkningar används en toalett enbart för det insjuknande barnet/eleven för att förhindra spridning.
När barnet/eleven är hämtade av vårdnadshavare så städas toaletten grundligt innan den användas igen.
Återgång till förskolan/skolan efter sjukdom:
Vårdnadshavare gör en bedömning av barnets/elevens allmäntillstånd och om barnet/eleven orkar delta i
förskolans/skolans aktiviteter. Beroende på vilken sjukdom frånvaron gäller kan samråd med läkare eller personal
på förskolan/skolan behövas.
Konkreta åtgärder för bedömning av återgång till förskolan/skolan:
Några saker att tänka på vid bedömning om barnet/eleven kan återgå till förskolan/skolan:
1. Barnet/eleven ska ha ett feberfritt dygn (utan febernedsättande medel) i hemmet, framförallt i samband
med en längre feberperiod.
2. Barn/elev med diarré/kräkningar ska vara hemma från förskolan/skolan och symptomfri minst 48 timmar
före återgång till förskolan/skolan. Detsamma gäller om syskon eller vårdnadshavare till barnet är
magsjuka, då är man också hemma 48 h efter sista symptom.
3. Vårdnadshavare gör en bedömning av allmäntillståndet.
4. Eventuellt behövs samråd med läkare/personal.
5. Barnet/eleven ska vara hemma de tre första dagarna vid antibiotikabehandling. Bäst är att om möjligt få
antibiotika utskriven så att barnet/eleven kan ta dosen morgon och kväll (i hemmet) då personalen på
förskolan/skolan endast utför egenvård.
Behöver syskon vara hemma?
Detta är en åtgärd som behövs framförallt i samband med upprepade återfall av vissa sjukdomar och vid
epidemier. Samråd sker då med personal och läkare.
Information till barn/elever:
Personalen arbetar ständigt med att ge barnen kunskap omkring hygien och smittspridning. Några exempel:



Vi lär barnen hosta i armvecket
Vi lär barnen god handhygien, att tvätta händerna efter toalettbesök och före måltid.

Information till vårdnadshavare:




Information till vårdnadshavare sker på föräldramöten.
Vid speciella sjukdomar, t.ex. barnsjukdomar sker informationen via brev, anslag på dörren samt på
anslagstavlan.
Genom att denna handlingsplan finns tillgänglig för vårdnadshavare att läsa och på förskolans/skolans
hemsida.
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Rutiner för uppföljning och kontroll:







Vårdnadshavare meddelar alltid förskolan/skolan när barnet är sjukt och av vilken sjukdom.
Vårdnadshavare meddelar också förskolan/skolan dagen innan barnet kommer tillbaka till
förskolan/skolan.
Genomgång av den aktuella händelsen för all personal på nästkommande konferens.
Extra tvätt av madrassöverdrag och övriga textilier vid behov
Extra städning vid behov
Revidering av handlingsplanen årligen

