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Giardiainfektion på förskolan 
 
Giardia är en parasit som kan orsaka magont och diarréer, ibland långvariga och 
återkommande, men infektionen är ofarlig. Både barn och vuxna är mottagliga för Giardia 
och inkubationstiden är vanligen 1 – 2 veckor. Smittspridning sker från person till person via 
avföringen eller genom förorenat vatten eller livsmedel.  Infektionen behandlas med 
antibiotika. Om flera fall uppträder på förskolan är det angeläget att man tar avföringsprov 
på barn och personal med diarré för analys av Giardia. Om Giardia påvisas behandlar man 
med antibiotika och på så sätt kan smittspridningen minskas. Kontakta vårdcentralen och 
Smittskydd Stockholm. 
 
 
Åtgärder för att minska spridningen av Giardiainfektion på förskolan 
 

• Håll om möjligt varje avdelning för sig 

• God handhygien, speciellt före måltid och efter toalettbesök. Gäller såväl barn som vuxna 

• Låt barnen tvätta händerna före måltid under vuxens uppsikt 

• Använd egen handduk eller pappershandukar och flytande tvål 

• Låt inte barnen delta i mathantering, dukning etc 

• Personal som byter blöjor bör inte hantera mat på förskolan 

• Inga gemensamma bad i baljor 

• Skötbord ska ha pappersunderlägg, som byts mellan varje barn, och torkas av med 
alkoholbaserad  ytdesinfektion med tensider efter varje blöjbyte. 

• Använda blöjor läggs i plastpåsar som knyts ihop och kastas 

• Tvätta händerna noga vid blöjbyte och vid hjälp med toalettbesök 

• Tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rengörs flera gånger per dag med 
alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider 

• Barn med diarré pga giardiainfektion ska vara hemma minst två symptomfria dygn, vilket 
som regel innebär den tid som behandlingen tar 

 
 
 
 
 
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att ringa oss på Smittskydd 
Stockholm! 
 
 
 


	 Håll om möjligt varje avdelning för sig
	 God handhygien, speciellt före måltid och efter toalettbesök. Gäller såväl barn som vuxna
	 Låt barnen tvätta händerna före måltid under vuxens uppsikt
	 Använd egen handduk eller pappershandukar och flytande tvål
	 Låt inte barnen delta i mathantering, dukning etc
	 Personal som byter blöjor bör inte hantera mat på förskolan
	 Inga gemensamma bad i baljor
	 Skötbord ska ha pappersunderlägg, som byts mellan varje barn, och torkas av med alkoholbaserad  ytdesinfektion med tensider efter varje blöjbyte.
	 Använda blöjor läggs i plastpåsar som knyts ihop och kastas
	 Tvätta händerna noga vid blöjbyte och vid hjälp med toalettbesök
	 Tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rengörs flera gånger per dag med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider
	 Barn med diarré pga giardiainfektion ska vara hemma minst två symptomfria dygn, vilket som regel innebär den tid som behandlingen tar

