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Til kamp mod efterårets lange næser
Bliver din institution invaderet af feber, hoste og lange næser, så snart det bliver efterår?
Taler du ofte med forældre om, hvornår børn er for syge til at komme i daginstitution?
Et nyt materiale bestående af klistermærke og plakat kan hjælpe med at begrænse smittespredning og
skabe større klarhed over, hvornår børn er raske nok til at komme i daginstitution. Materialet er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Klistermærke om grundig håndvask
Når børn lærer at vaske hænder tit og grundigt, mindskes risikoen for, at smitsomme sygdomme breder
sig i daginstitutionen. Vask børnehænder er et klistermærke, som viser, hvordan man bedst vasker hænder. Mærkets enkle og tydelige tegninger er lette for børnene at aflæse og giver dem lyst til at prøve selv.
Sæt klistermærker op ved alle håndvaskepladser i institutionen. Derved mindes børnene om, hvordan de
skal vaske hænder.
Vask børnehænder, mål 35 x 8,5 cm. kr. 10,- pr. stk.
Plakat med klar besked om smitsomme sygdomme hos børn
Plakaten Smitsomme sygdomme støtter samtaler med forældrene om, hvornår barnet risikerer at sprede
smitte eller er for sygt til at kunne komme i institutionen. Korte tekster og søde tegninger giver klar besked om de enkelte sygdomme mht. symptomer og smitte. Desuden beskrives, hvornår barnet er rask nok
til at komme i institution igen. Hæng plakaten op ved indgang, i børnenes garderober og på stuerne. Så er
der altid en vejledning ved hånden, når usikkerheden opstår.
Smitsomme sygdomme, A2, kr. 16,- pr. stk.
Plakat og klistermærke følger Sundhedsstyrelsens officielle vejledninger.
Ovenstående priser er eksklusive moms og forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for prisændringer.
Bestilling:
Plakater og klistermærker kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning på
www.sundhedsoplysning.dk og på kfs@sundkom.dk
Tekst og foto:
Tekst og fotos kan frit benyttes redaktionelt med henvisning til Komiteen for Sundhedsoplysning.
Redaktionelle spørgsmål rettes til presseansvarlig Birgitte Sabra på bs@sundkom.dk / tlf. 51 42 42 02.
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