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Magsjuka på förskolan  
Akuta diarréer och kräkningar är vanliga i förskoleåldern. Orsaken är 
oftast virus men ibland också bakterier eller parasiter. De kan vara mycket 
smittsamma och därför ska ett barn som haft akut magsjukdom inte återgå 
till förskolan förrän det kunnat äta normalt och inte kräkts eller haft diarré 
under 48 timmar. Samråd bör ske med förskolan. Om flera på förskolan 
insjuknar och vid långdragna utbrott kan provtagning vara motiverad. 
Kontakta då närmsta vårdcentral och Smittskydd Stockholm. 

Åtgärder för att minska smittspridning vid magsjuka
Städrutiner då barn kräks på förskolan:

 � Den person som torkar upp efter en kräkning där man misstänker vinterkräksjuka 
bör använda kortärmat, platsförkläde samt plasthandskar.

 � Lägg några lager hushållspapper över kräkningen så att så mycket som möjligt sugs 
upp av papperet. Torka upp kräkningen släng allt i en plastpåse tillsammans med de 
använda handskarna. Knyt ihop påsen. 

 � Ta på nya handskar och rengör golvet mekaniskt med rengöringsmedel och en-
gångsmaterial som slängs tillsammans med plasthandskar i en ny plastpåse som 
knyts ihop. 

 � Rengör hela golvet med rengöringsmedel och nytt engångsmaterial som slängs i en 
ny plastpåse. 

 � Rengör därefter alla tagytor i rummet med nytt engångsmaterial för varje delmo-
ment så att smittämnet inte sprids från t.ex. ett bord till ett annat. 

 � Släng allt städmaterial som använts i plastpåse, knyt väl och släng direkt i sopkärl.

 � Tvätta händerna, som är fria från smycken, och underarmar med tvål och vatten. 
Torka händerna väl och använd därefter handdesinfektionsmedel. 

Övriga åtgärder om fler barn insjuknar med kräkningar/ diarréer:

 � Låt barnen vistas ute så mycket som möjligt. 

 � Håll om möjligt varje avdelning för sig.

 � Tvätta händerna, före måltid och efter toalettbesök, gäller både barn och vuxna. 

 � Låt barnen tvätta händerna före måltid under vuxens uppsikt. 

 � Använd pappershanddukar och flytande tvål. 
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 � Låt inte barnen delta i mathantering, dukning etc. 

 � Inga gemensamma bad i baljor eller bassänger (bör alltid undvikas på förskolan).

 � Skötbord ska ha pappersunderlägg, som byts mellan varje barn, och torkas av efter 
varje blöjbyte. Använd gärna Virkon och följ tillverkarens anvisningar. Alkoholbase-
rat ytdesinfektionsmedel är inte lika effektivt mot vinterkräksjuka

 � Använda blöjor läggs i plastpåsar som knyts ihop och kastas.

 � Tygblöjor bör inte användas vid utbrott av magsjuka. 

 � Använd engångshandskar vid byte av bajsblöja samt tvätta händerna efter att 
handskarna tagits av. Tvätta även barnets händer. 

 � Tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rengörs flera gånger per dag, använd 
gärna tex Virkon, se ovan.

 � Personal som byter blöjor bör inte hantera mat på förskolan.

 � Grundlig städning. Rengör leksaker. Textilier som örngott, madrassöverdrag, kud-
dar, mjukisdjur tvättas vid minst 60 grader.

 � Barn kan återgå till förskolan när de äter normalt, inte kräkts och inte haft diarréer 
under 48 timmar. 

Om Du har några frågor är Du välkommen att ringa oss i förskole- och 
tarmgruppen på Smittskydd Stockholm!

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

(uppdaterad maj 2019)
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