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Hygiejne 
i Dagplejen

- for din og min sundhed

Retningslinje



Retningslinje for hygiejne
Denne retningslinje understøtter Silkeborg Kommu-
nes overordnede hygiejnepolitik.

Retningslinjen beskriver, hvordan vi i Dagplejen ar-
bejder med at forebygge sygdom og sygefravær hos 
dagplejere  - og forebygge sygdom blandt børnene.

Det er helt centralt i dit arbejde med børnene, at du 
ved, hvordan du bryder smitteveje, og hvordan du 
sikrer en god hygiejne i dine daglige rutiner.

Retningslinjen anviser, hvor det er vigtigt, at du er 
opmærksom på hygiejnen og konkrete måder du kan 
bryde smitteveje på.

Din arbejdsmiljørepræsentant vil instruere dig i, 
hvordan du indarbejder gode rutiner i din dagligdag 
omkring børnene.

Bryd smitteveje

”Albuetricket”
Når du skal hoste eller nyse, bøjer du armen op 
foran munden og hoster eller nyser ind, hvor armen 
bøjer. Albuen skal du hverken bruge, når du rører ved 
håndtag eller giver hånd.

På den måde undgår du at smitte andre.

Det handler om gode vaner som når du spænder sik-
kerhedsselen, eller ser dig for, før du går over vejen.

Virus og bakterier  
kan overleve 2 - 6 

timer eller længere på 
overflader som borde  

og dørhåndtag

Forældrene og Dagplejerne er rollemodeller, når  
det drejer sig om  
at lære børn at  vaske hænder

Vidste du at…  
”Rene hænder 

giver raske 
venner”



De ti 
hygiejnebud

Hjemmet – Legestuen –  
på tur

1. Vigtigt, at bryde smitteveje – lær´ 
børnene selv at vaske hænder. 
Gør hænderne våde - Sæbe på - 
vaske hænder - tørre hænder

2. Vask hænder hver gang du har 
været på WC., pudser næse, før 
og under du laver mad, når du har 
rørt ved dyr, når du har været ude 
osv.

3. Brug handsker ved bleskift og sprit 
puslemadrassen af/skift underlag 
for hvert bleskift

4. Brug forskellige klude til børnene 
efter spisningen, fx i forskellige 
farver   

5. Hav altid en lille håndsprit med dig 
på tur   

6. Som udgangspunkt skal pusle-
pladsen være der, hvor du har  en 
vandhane. Hvis det ikke er muligt, 
så husk at medbringe vand til 
puslepladsen

7. Brug et rent lommetørklæde hver 
gang, du tørrer et barns næse og 
vask hænder/sprit af efterfølgende

8. Når du er ude med børnene, så 
find et alternativ til håndvask (se 
billede på side 1 med håndvask i 
balje)

9. Rengør regelmæssigt legetøj, 
sutter, håndtag osv.

10. Hjælp hinanden med gode rutiner 
omkring hygiejne i hverdagen



Luft ud 2-3 gange 
dagligt med 

gennemtræk i 
5-10 min., når 

børnene ikke er i 
lokalet

Vask dit  
legetøj og 

gør ofte rent, 
hvor børnene 
opholder sig Legoklodser 

kan vaskes i et 
pudebetræk i 

vaskemaskinen  
på 40 grader

- for din og min sundhed

Brug KUN 
håndsprit, når du 
ikke har mulighed 

for at vaske 
hænderne



Brug hånd-
creme og 

undgå sår og 
revner i hæn-

derne

Håndhygiejne er den 
bedst dokumenterede 

metode til at forebygge 
smittespredning mellem 
forældre, børn, kolleger 

og hvem vi ellers møder i 
vores hverdag

Lær´børnene  
selv at tage sæbe, 

vaske hænder  
og tørre hænder 

med et rent 
håndklæde

Bøger der kan 
lånes:
”Prinsessen; der ikke 
ville vaske hænder” 

Magnus og myggen: 
”Magnus får 
tællefeber.”

- for din og min sundhed

Silkeborg har 
rene hænder

 

I uge 38 sætter 

vi fokus på 

god hygiejne 

i Silkebo
rg 

Kommune

- for din og min sundhed
HUSK 

information til 
forældre ved 
smitsomme 
sygdomme

Pusleplad-
sen skal 

altid være i 
nærheden 

af vand



Sådan vasker du hænder

Sådan vasker du hænder
• Gør dine hænder våde og fordel sæben
• Brug hænderne som på tegningerne
• Skyl grundigt med vand og tør hænderne

1Gnid håndflader-
ne mod hinanden 2

Vask med højre 
håndflade over 
venstre håndryg 
og omvendt 3 Vask håndfladerne

med fingrene 
mellem hinanden

4Vask fingerspidserne
med fingrene kroget
ind i hinanden 6 Gnub fingerspidserne

frem og tilbage med
samlede fingreGnub tommelfingrene5



Vaske hænder – sange

Melodi: Bjørnen sover

Vaske hænder, raske venner
Gnub med vand og sæbe
Væk med alt det slemme

Tommel ikke glemme
Før vi spiser, når vi griser

Og gør stort og tisser. Melodi: Den lille frække Frederik

Den lille frække tommeltot
Skal vaskes ren for jord og snot
Med vand og sæbe vaskes ren

Se, hånden hvor den bliver pæn.
De andre fingre vaskes godt
Og nu er hele hånden flot

Så tørres hånden rigtig godt
Hvor har du altså gjort det flot.
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Dagplejens hjemmeside – Silkeborg Kommune > dagplejen

Find os på facebook Dagplejen – Silkeborg Kommune

Dagplejen 
                                                                         det gode børneliv

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen

