
Städ - hygientips!
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I första hand brukar det vara kök, toalett/skötrum,  
dörrhandtag och pottor. 

Leksaker skall inte förvaras i skötrummet eller  
på toaletten. Leksaksparkering utanför. 

Vädra 2-3 ggr dagligen i ca 5 minuter  
(särskilt lekrum och vilrum). Men tänk på barnens säkerhet. 

Leksaker på förskolan är en smittorisk – rengör dem  
regelbundet i tvätt- eller diskmaskin.

Identifiera riskområdena på förskolan

Förvaring av leksaker

Noggrann städning av “tag-ytor”

Rengör leksaker

Vädring

Regelbunden städning

Städa toalett och handfat ofta. Även på golven gömmer sig 
mycket smuts – regelbunden städning är viktig.

Fokusera på att städa ytor som många individer når 
 och tar på med sina händer, t ex dörrhandtag, 

 lampknappar, bord och stolar. 
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Hej Föräldrar! 
5 hygientips för en friskare  
förskola

Stanna hemma med ditt barn om barnet är sjukt. Tänk på 
att barnet skall vara friskt och orka delta i alla aktiviteter 

på förskolan. 

Stanna hemma minst 48 timmar efter sista kräkning  
och/eller diareé. 

Om barnen lär sig hosta och nysa i armvecket istället  
för rakt i handen kan vi undvika t ex förkylning och  

annan smittspridning. 

Hjälp ditt barn att tvätta händerna innan ni kommer till 
förskolan eller direkt när ni kommer till förskolan.

Hjälp ditt barn att tvätta händerna när ni kommer 
 hem från förskolan. 
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Vid sjukdom

 Vid magsjuka

Goda vanor

Handhygien

Lär barnen

Snyt med en engångsnäsduk som slängs i papperskorg,  
tvätta händer efter.

5. Att snyta sig
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Toalett/Blöjbyte - hygientips!

Hjälp barnet att tvätta händerna efter toalettbesök/blöjbyte  
med tvål och vatten. Torka händerna torra med  

en pappershandduk efteråt.

Om du använder handskar – visste du att de inte är helt täta?  
Tvätta alltid händerna efter du använt handskar.

Kasta blöjor i en hink med lock.

Var noga med rengöringen av skötbordet  
efter varje blöjbyte.

Avsluta med att tvätta händerna. Använd handsprit  
efter blöjbyte. 

Även när barnen lärt sig hur man skall tvätta händerna,  
behöver de yngsta alltid hjälp av en vuxen. De äldre bar-

nen klarar rent motoriskt att tvätta och torka sina händer, 
men behöver en vuxen för stöd och påminnelse. 
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Handhygien

Användning av handskar

Efter toalettbesök/blöjbyte

Rengöring av skötbord

Hantering av blöjor

Visste du att?
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Kök - hygientips!

Sjuka barn och vuxna ska inte hantera livsmedel  
vid symtom som diarré, kräkningar, halsont eller  

hudinfektioner. 

Använd rent förkläde, ta av ringar och håll dina  
naglar korta och omålade.
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Tvätta och torka händerna före köksarbete  
(gäller även mellanmål/fruktstund).

HandhygienFörberedelse

Livsmedelshantering Disktrasan

Ta fram rutiner för mathanteringen. Hur länge står maten 
framme i rumstemperatur? 

Rutiner för mathantering

Disktrasan ska bytas varje dag och tvättas i 60 grader. 

6. Kylskåpet

Glöm inte rengöra kylskåpet och ha koll på datum- 
märkning och när förpackningen öppnats.
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Infektionsutbrott 
Checklista

Akuthink

Rutiner för 
mathantering 
vid utbrott

Rutiner för  
blöjbyte/toalett-
besök vid utbrott

Rutiner för  
städning vid  
utbrott

Namn på hygienansvarig pedagog
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