Instruktioner för akuthink
Vid ett utbrott av t.ex. magsjuka eller vinterkräksjuka (calicivirus) är det lämpligt att använda
en akuthink. Hinken ska alltid vara komplett. När något tar slut är förskolepersonalen skyldig
att beställa eller meddela den som beställer produkter på avdelningen. På grund av att
magsjuka är så smittsamt rekommenderar vi att man använder engångsartiklar inklusive hink i
så stor utsträckning som det går.
Tänk därför på att endast ha den mängd produkter ni behöver vid ett utbrott i er hink.
Akuthinken bör förvaras så alla vet var den är och att den är nära till hands.
Förslag på innehåll
Hink - t.ex. en 10 liters före detta syltburk
Engångshandskar
Supersorb (valfritt)
1 refillpåse med VirKonpulver
1 tom en litersflaska för VirKon
Skoskydd (valfritt)
Engångsförkläden gärna långärmat, finns styckförpackade
Några plastpåsar
En pappersrulle, t.ex. hushålls- toalett eller torkpapper
Instruktioner:
 När ett barn har kräkts ska det tas om hand (rengöras, tröstas och isoleras) och därefter
kontaktar man vårdnadshavare.
 En annan kollega tar upp kräkningen och rengör.
 Övrig personal tar hand om övriga barn.
 Den medarbetare som ska sanera tar på sig plastförkläde, plasthandskar och ev.
skoskydd och strör Supersorb jämnt över kräkningen. Var försiktig – skydda ögon,
hud och kläder.
 Torka upp med papper, ca 6 meter i diameter och lägg i en plastpåse. Ta av dig de
använda handskarna och släng allt i påsen som läggs direkt i sopkärl.
 Ta på dig ett par nya handskar. Blanda VirKon-pulvret med en liter ljummet vatten, i
flaskan. Rengör ytan mekaniskt med desinfektionsmedlet. Låt verka i 10 minuter. Om
det bildas ett vitaktigt tunt skikt kan det torkas bort med en fuktig torkduk. VirKonlösning kan hällas ut direkt i avloppet.
 Släng det du använt. Om du har möjlighet, byt kläder.
 Glöm inte att tvätta och desinficera händerna efteråt!
 Vädra.
 Den som städar, ska inte hantera mat.
 Sätt upp en lapp på förskolan och meddela övriga föräldrar.

