Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
8

Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4

5

Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk
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Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
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Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4

5

Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
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Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
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Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
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de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen
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i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
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sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.
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.
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Vask hænder efter næsepudsning.
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En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4

5

Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
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Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.
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Med fingrene
imellem hinanden
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i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
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En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.
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Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.
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Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.
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Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6
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og tilbage med samlede fingre
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Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
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Med god hygiejne kan smitterisikoen og dermed sygeligheden nedsættes
betydeligt – helt op til 35 %. Sundhedstjenesten har derfor sat håndhygiejne på som tema i 2.klasserne på jeres barns skole. Det er vigtigt, at I
som forældre bakker op om indsatsen hjemme. Det kan I gøre, ved at
være særligt omhyggelige med
håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4
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Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
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håndvask, ved at I og jeres børn hoster og nyser i albuebøjningen og ved
at lufte ud.

Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen

Fremmøde i skolen.
Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.
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Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4

5

Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
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Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
skolen og børn med smitsomme sygdomme først modtages, når de
ikke længere smitter. Hvis et barn møder i skolen uden at være helt
rask, har det nedsat modstandskraft og derved øget risiko for at få
komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.
Børn må først møde i skolen når de er raske dvs. feberfri, alment
upåvirkede og i stand til at deltage i de aktiviteter de plejer.

Kan du selv komme i tanke om flere steder, hvor der kan sidde
smittekim? Der er altså mange steder, man kan få smittekim på
hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
komme af med dem igen - det er ude ved håndvasken.
Har udgivet en bog, hvor du kan læse mere om smitsomme sygdomme.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (bog)
Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og
sundhedsvæsenet med oplysninger og råd.

7

Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.

6

Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre

3

En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.

4

5

Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.

Sundhedstjenesten
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hænderne i løbet af en dag. Og så er der heldigvis ét sted, man kan
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Host, nys og næsepudsning.
”Host og nys i din albue – og undgå at smitte andre med din
snue”. De fleste holder sig for munden med hånden, når de hoster og nyser.
Men det er i virkeligheden en dårlig idé, for så får man smittekim
i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.
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En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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Se mere på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeS
ygdomme.pdf

Flere informative små klips om
den korrekte håndvask m.m.finder du

på:

http://www.youtube.com/user/Hygiejneugen2010#p/c/27BE7D2
E6523F891

Sundhed er i dine hænder!

Yderligere kontakt/rådgivning:
- Oversigt over sundhedsplejersker/skoledistrikter:
http://www.egedalkommune.dk/cms/Skoleelever678.aspx

- Der kan træffes en sekretær på hverdage mellem
kl. 8-14 på tlf. nr. 7259 6720.

- Den ledende sundhedsplejerske kan kontaktes på
tlf. nr. 7259 6734 eller på nina.rasch@egekom.dk

- Se flere informationer og oplysninger, samt nyttige
links på www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Med venlig hilsen
Sundhedsplejerskerne i
Egedal Kommune.
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Ud i den friske luft
Alle børn bør være så meget
ude som muligt – mindst en
time om dagen, hele året.
Klæd jer på efter vejret.
Heldigvis synes de fleste
børn, at det er sjovt at være
ude i al slags vejr!

Alt hvad hænderne rører ved
Smittekim kan sidde alle
pel:
•
•
•
•
•
•
•
•

de steder, vi mennesker rører ved. For eksemPå dørhåndtag
På brugte lommetørklæder
På pengesedler og mønter
På blyanter og andre ting i penalhuset
På kæledyr
I sand og jord
På stole og borde
På håndtag i bussen
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Reglerne for fremmøde i skolen er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor må syge børn ikke møde i
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i hånden, og kan smitte andre, når man rører dem eller ting de
senere rører ved.

Host og nys i stedet i
albuebøjningen –
sådan undgås mange
infektioner.

Sådan vasker I bedst hænderne
1) Fugt hænderne med vand.
2) Brug godt med sæbe og gnid hænderne
grundigt
3) Skyl grundigt med vand og tør
hænderne.

Håndflade mod håndflade
.

Højre håndflade
over venstre håndryg og omvendt.
Vask hænder efter næsepudsning.
Med fingrene
imellem hinanden

Med fingrene kroget ind
i hinanden

Husk også
håndleddene

Gnub tommelfingrene
Luft ud
For at nedsætte antallet af smittekim fra infektioner bør I lufte
ud tre gange om dagen i alle opholdsrum. Det vil sige, at der
skal være gennemtræk i 5 - 10 minutter. Desuden bør I jævnligt
åbne et vindue i kort tid. Der bør ikke være kondens på indersiden af vinduer.
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Gnub fingerspidserne frem
og tilbage med samlede fingre
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En lille historie om smitte
Kan du huske, da du sidst var forkølet? Du tænker sikkert, at
forkølelsen bare kom af sig selv. Men i virkeligheden blev du forkølet, fordi du blev smittet af en anden, der var forkølet.
Det kunne du ikke vide. For det med at blive smittet sker faktisk
helt usynligt. Man bliver smittet gennem noget, der hedder smittekim.

De er så bittesmå, at man ikke engang kan se dem gennem et
forstørrelsesglas. De mest almindelige smittekim har du sikkert
allerede hørt om. De hedder bakterier og virus.
Selv om smittekim ikke er til at få øje på, er de der alligevel. De
sidder for eksempel i snottet, spyttet eller i halsen, når man er
forkølet. Herfra kommer smittekimen nemt videre til andre mennesker. Vil du høre hvordan? Så lyt godt efter.

Du sDu skal ikke være bange, for smittekim lever ikke evigt.
De aDe fleste dør til næste dag, hvis de er på en tør overflade,
hvor der ikke er varme og fugt som i hånden.
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