เมื่อลูกของท่ านป่ วย – ข้ อมูลสาหรับผู้ปกครอง
När barnet är sjukt föräldrainformation
เด็กเล็กๆ มักจะป่ วยบ่อย ตามสถิติพบว่า เด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงสี่ขวบ จะป่ วยด้ วยสาเหตุจากการติดเชื ้อทางระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉลี่ยหกถึงแปดครัง้ ต่อปี ซึง่ ผลจากการติดเชื ้อในเด็กนัน้ จะสามารถก่อให้ เกิดภูมิค้ มุ กันขึ ้นได้ .
เป็ นไปไม่ได้ เลยที่เราจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายการติดเชื ้อแบบเด็ดขาดเมือ่ ลูกๆของท่านต้ องมีการเข้ าร่วมกลุม่ กัน
แต่สิ่งนี ้สามารถควบคุมได้ . ในฐานะผู้ปกครอง ท่านจะต้ องเตรียมพร้ อมที่จะอยูบ่ ้ านเพื่อดูแลลูกๆเป็ นเวลาหลายครัง้ ต่อเทอม
เพื่อดูแลรักษาอาการป่ วย และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื ้อไปสูเ่ ด็กคนอื่นๆ.
สุขภาพโดยทัว่ ไปของบุตรหลานของท่าน (เช่น ความสามารถของเด็กในการเข้ าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนเตรียมอนุบาล)
คือปั จจัยสาคัญในการกาหนดว่าลูกของท่านจะอยูท่ ี่โรงเรียนเตรียมอนุบาลได้ หรือไม่. เมื่ออยูท่ ี่บ้าน
บางครัง้ ผู้ปกครองอาจจะไม่ทนั ได้ สงั เกตเห็นว่า ลูกกาลังป่ วย แต่ที่โรงเรียน เมื่ออยูใ่ นหมูเ่ ด็กและผู้ใหญ่คนอื่นๆ
เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรียนจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง เมื่อลูกของท่านไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมอันหลากหลายได้ อย่างที่เคย
หากลูกของท่านดูเหนื่อยอ่อน, ไม่มีสมาธิ หรือ มีอาการที่บง่ บอกว่า ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้
เป็ นเรื่องสาคัญที่ผ้ ปู กครองจะต้ องมารับเด็กกลับบ้ านให้ เร็วที่สดุ . เจ้ าหน้ าที่
เป็ นบุคคลที่ทราบดีวา่ บุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยูท่ ี่โรงเรียน หากในเป็ นกรณีที่ดนู า่ สงสัย
จะขึ ้นอยูก่ บั ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่วา่ เด็กควรถูกส่งกลับไปทีบ่ ้ านหรือไม่.
หากผู้ปกครองไม่แน่ใจว่า ลูกจะสามารถอยูท่ ี่โรงเรียนเตรียมอนุบาลหรือไม่ สามารถโทรไปโรงเรียนได้ , สาหรับคาแนะนาทางการแพทย์
โปรดโทรไปที่ศนู ย์สขุ ภาพในท้ องถิ่นของท่าน (hälsocentralen) หรือโทร 1177.
คาแนะนา เมื่อใดที่ลูกของท่ านควรอยู่กับบ้ าน หลังไปรั บมาจากโรงเรี ยนเตรียมอนุบาล:
- ไข้. ลูกของท่านจะต้ องปลอดไข้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชม. (โดยไม่ใช้ ยาลดไข้ ) ก่อนจะกลับไปที่โรงเรียนอีก.
-

เมือ่ ยล้า . ควรอยูก่ บั ลูกของท่านเมื่อพวกเขามีอาการอ่อนเพลียเกินกว่าที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน, เช่น
เมื่อพวกเขานอนไม่ได้ เนื่องจากอาการไอ.

-

ท้องเสีย หรื อ อาเจี ยน. ควรอยูก่ บั บ้ านจนกว่าลูกของท่านจะหยุดอาเจียน หรือถ่ายเป็ นน ้า เป็ นเวลาอย่างน้ อย 48 ชม.
และสามารถทานอาหารได้ เป็ นปกติ.

-

โรคติ ดต่ออืน่ ๆ. เช่น อีสกุ อีใส ควรอยูบ่ ้ านจนกว่าแผลจะแห้ ง

-

การรักษาด้วยยาปฏิ ชีวนะ. โปรดให้ ลกู ของท่านอยูก่ บั บ้ านจนกว่าอาการป่ วย,ไข้ จะเป็ นปกติ และ
รักษาด้ วยยาอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้ อย 48 ชม. ยาปฏิชีวนะและยาตัวอื่นๆ ควรให้ โดยผู้ปกครอง.

กิจวัตรประจาวันทีค่ งที่ เช่น เวลาในการทานอาหาร และชัว่ โมงในการนอน เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับเด็ก กิจกรรมการออกกาลังกาย
ซึง่ หากเป็ นไปได้ ควรเป็ นกิจกรรมที่อยูข่ ้ างนอกบ้ าน ทังสองสิ
้
่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ เด็กสนุกและมีสขุ ภาพที่ดี. ผ้ าห่ม, ตุ๊กตายัดนุ่น
และสิ่งต่างๆที่เด็กนามาที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลนัน้ ต้ องเป็ นสิ่งที่สามารถซักล้ างได้ .
มือที่สะอาด และการไอหรือจามกับกับท่อนแขน เป็ นส่วนหนึ่งของกฎการรักษาความสะอาดของโรงเรียนเตรียมอนุบาล.
เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรียนเตรียมอนุบาล มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื ้อโรคระหว่างเด็กเล็ก และสามารถตัดสินใจได้ วา่
เมื่อใดที่กิจวัตรในการรักษาความสะอาด ควรจะต้ องมีความเข้ มงวดมากขึ ้น.
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