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Retningslinier vedr. sygdom
Disse retningslinier arbejder vi efter i vuggestuen og er lavet for at begrænse spredningen af
smitsomme sygdomme. Vi retter os efter Sundhedsstyrelsens vejledning for smitsomme
sygdomme.
Feber
Et barn må ikke være i vuggestuen med feber. Hvis barnet har 38 eller over, ringer vi det
hjem. Et barn kan godt være sygt uden at have feber, så du kan muligvis opleve, at vi sender
dit barn hjem uden feber.
Øjenbetændelse
Et barn med øjenbetændelse bør tilses af lægen. Når barnet har været i behandling mindst 2
døgn, og symptomerne er forsvundet, må det komme i institution, selv om behandlingen skal
fortsætte i længere tid.
Børnesår
Børnesår er en meget smitsom sygdom, som kan optræde overalt på kroppen. Børnene må
ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der
er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.
Hånd-, fod- og mundsyge
Minder i udseende om skoldkopper og optræder primært i hænder, fødder og munden. Barnet
må komme i vuggestue, når de ikke er medtaget af sygdommen og har feber længere.
Opkast og diaré
Når barnet er rask og afføringen er normal må barnet komme i institution igen. I tilfælde af
Roskildesyge (norovirus) anbefales dog 2 dage hjemme, efter at diaré og opkast er ophørt.
Mellemørebetændelse med øreflåd
Et barn med mellemørebetændelse må kun være i vuggestue, hvis lægen konstaterer, at evt.
øreflåd ikke er smitsomt.
Skarlagensfeber
Barnet kan komme i institution 2 dage efter opstartet behandling med penicillin, såfremt
barnet er symptomfri.
Skoldkopper
Skoldkopper smitter meget og hurtigt, og barnet må først komme i vuggestue, når skorperne
er tørret ind og smittefaren er overstået.
Børneorm
Børneorm viser sig, som små sytrådslignende orme ved endetarmsåbningen, og det klør
meget. Smitten spredes via æg på fingrene og under neglene, som kommer i munden. Hele
familien skal behandles, og barnet må komme i vuggestue, når behandlingen er iværksat.
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