Syke barn og barnehage:
Når må barnet være hjemme fra barnehagen?
Dette er spørsmål vi ofte får, både når det gjelder oppkast/diaré og forkjølelse.
➢ Ved oppkast/diaré har reglene lenge vært klare: barnet skal være hjemme to dager
etter at det er symptomfri.
➢ Ved forkjølelse er jo rutinene skjerpet etter at koronaviruset kom:
Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet ber foreldre være nøye med å følge med
på barnas symptomer fremover, og sier det er viktig at foreldre tar barnas
forkjølelsessymptomer på alvor.
Barn får som oftest milde symptomer på covid-19. De minste barna kan ikke klage på vond
hals, kroppsverk eller endret smak, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at
de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise og i tillegg for eksempel har rennende nese eller
hoster, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.
Dermed må foreldre nå være ekstra oppmerksomme når barnet ikke er helt i form, og i tillegg
har symptom på luftveisinfeksjon.
– Da bør de holde barnet hjemme, sier Vold.
Luftveisinfeksjoner
Små barn kan ha mange luftveisinfeksjoner i løpet av et år. Som oftest konsentrert i perioden
mellom høstferien og vinterferien, forklarer avdelingsdirektøren.
– De fleste luftveisinfeksjoner barn får i løpet av den kommende sesongen vil derfor ikke være
covid-19, sier hun.
– Likevel er det viktig at foreldre tar symptomene på alvor og er nøye med å holde barnet
hjemme i starten av sykdommen, sier hun videre.
Test voksne først
Barn som raskt blir friske og i fin form kan gå tilbake til barnehage eller skole etter at man
har sett an tilstanden i et par dager.
– De trenger ikke å bli testet. Dette gjelder også om barnet fortsatt kan ha litt snørr i nesen
eller enkelte host, sier hun.
Hvis symptomene derimot vedvarer eller voksne i familien også er syke, bør helsevesenet
kontaktes for testing. De voksne bør testes først.
– Og så er det viktig å legge til at foreldre alltid skal kontakte helsetjenesten om de er
bekymret for sitt syke barn, sier Vold.

– Forstår at det er vanskelig
Mange opplever at det er vanskelig å vite når man skal teste seg og ikke, i en sesong der det
er helt vanlig å ha luftveissymptomer av andre årsaker.
– Jeg forstår at dette er vanskelig, og spesielt for småbarnsforeldre er dette veldig krevende.
Men det er nødvendig. Dette er en del av den store dugnaden, for vi er nødt til å være føre var
i denne situasjonen for å sikre at vi ikke får for mye smittespredning, sier helseminister Bent
Høie, og fortsetter:
– Men jeg forstår at det er vanskelig, og det kommer til å være vanskelig til vi klarer å komme
i gang med å få en bredde på vaksineringen. Det må vi bare være forberedt på.
Ber om at alle følger disse retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Syke barn i barnehagen
smitter andre barn, som igjen fører til andre foreldre må være hjemme fra jobb. Syke barn
smitter også ansatte. Ansatte med forkjølelsessymptomer har ikke lov til å gå på jobb, og vi
må testes.
Som dere forstår går kabalen med syke barn i barnehagen og syke ansatte som ikke får
komme på jobb, dårlig opp.
Foreldre/foresatte som er syke kan heller ikke møte i barnehagen, jmf smitteveileder:
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
• Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging
og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter
anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen som normalt. (Helsedirektoratet, Covid19-epidemien, veileder om smittevern for barnehager.)
Så må vi minne dere foreldre på å være like flinke som ungene til å vaske hender når dere
kommer inn i barnehagen. Ungene er kjempedyktige, alle går rett til vasken, fukter hender,
såper godt inn, før de skyller og tørker. De helt yngste ungene må vi selvfølgelig hjelpe. De
aller fleste leverer jo ungene ved grinda, er det vi aller helst vil, mens noen som kommer litt
senere på dagen blir fulgt inn. Da må den som følger vaske hendene. Det samme gjelder
selvfølgelig ved henting.
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