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เมือลูกของท่ านป่ วย – ข้ อมูลสําหรับผู้ปกครอง
När barnet är sjukt - föräldrainformation
เด็กเล็กๆ มักจะป่ วยบ่อย ตามสถิตพิ บว่า เด็กตังแต่แรกเกิดจนถึงสีขวบ จะป่ วยด้ วยสาเหตุจากการติดเชือทางระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉลียหกถึงแปดครังต่อปี ซึงผลจากการติดเชือในเด็กนัน จะสามารถก่อให้ เกิดภูมคิ ้ มุ กันขึนได้ .
เป็ นไปไม่ได้ เลยทีเราจะหลีกเลียงการแพร่กระจายการติดเชือแบบเด็ดขาดเมือลูกๆของท่านต้ องมีการเข้ าร่วมกลุม่ กัน
แต่สิงนีสามารถควบคุมได้ . ในฐานะผู้ปกครอง ท่านจะต้ องเตรี ยมพร้ อมทีจะอยู่บ้านเพือดูแลลูกๆเป็ นเวลาหลายครังต่อเทอม
เพือดูแลรักษาอาการป่ วย และช่วยลดความเสียงในการแพร่กระจายเชือไปสูเ่ ด็กคนอืนๆ.
สุขภาพโดยทัวไปของบุตรหลานของท่าน (เช่น ความสามารถของเด็กในการเข้ าร่วมกิจกรรมในโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล)
คือปั จจัยสําคัญในการกําหนดว่าลูกของท่านจะอยูท่ โรงเรี
ี ยนเตรี ยมอนุบาลได้ หรือไม่. เมืออยูท่ ีบ้ าน
บางครังผู้ปกครองอาจจะไม่ทนั ได้ สงั เกตเห็นว่า ลูกกําลังป่ วย แต่ทโรงเรี
ี ยน เมืออยูใ่ นหมูเ่ ด็กและผู้ใหญ่คนอืนๆ
เจ้ าหน้ าทีของโรงเรี ยนจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง เมือลูกของท่านไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมอันหลากหลายได้ อย่างทีเคย
หากลูกของท่านดูเหนือยอ่อน, ไม่มสี มาธิ หรื อ มีอาการทีบ่งบอกว่า ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้
เป็ นเรืองสําคัญทีผู้ปกครองจะต้ องมารับเด็กกลับบ้ านให้ เร็วทีสุด. เจ้ าหน้ าที
เป็ นบุคคลทีทราบดีว่าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมอย่างไรเมืออยูท่ โรงเรี
ี ยน หากในเป็ นกรณีทีดูนา่ สงสัย
จะขึนอยูก่ บั ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีว่าเด็กควรถูกส่งกลับไปทีบ้ านหรื อไม่.
หากผู้ปกครองไม่แน่ใจว่า ลูกจะสามารถอยูท่ โรงเรี
ี ยนเตรียมอนุบาลหรื อไม่ สามารถโทรไปโรงเรี ยนได้ , สําหรับคําแนะนําทางการแพทย์
โปรดโทรไปทีศูนย์สขุ ภาพในท้ องถินของท่าน (hälsocentralen) หรื อโทร 1177.

คําแนะนํา เมือใดทีลูกของท่ านควรอยู่กับบ้ าน หลังไปรั บมาจากโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล:
-

ไข้. ลูกของท่านจะต้ องปลอดไข้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชม. (โดยไม่ใช้ ยาลดไข้ ) ก่อนจะกลับไปทีโรงเรี ยนอีก.

-

เมือยล้า . ควรอยู่กับลูกของท่านเมือพวกเขามีอาการอ่อนเพลียเกินกว่าทีจะเข้ าร่วมกิจกรรมทีโรงเรี ยน, เช่น
เมือพวกเขานอนไม่ได้ เนืองจากอาการไอ.

-

ท้องเสีย หรื อ อาเจี ยน. ควรอยู่กับบ้ านจนกว่าลูกของท่านจะหยุดอาเจียน หรื อถ่ายเป็ นนํา เป็ นเวลาอย่างน้ อย 48 ชม.
และสามารถทานอาหารได้ เป็ นปกติ.

-

โรคติ ดต่ออืนๆ. เช่น อีสกุ อีใส ควรอยู่บ้านจนกว่าแผลจะแห้ ง

-

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

กิจวัตรประจําวันทีคงที เช่น เวลาในการทานอาหาร และชัวโมงในการนอน เป็ นสิงจําเป็ นสําหรับเด็ก กิจกรรมการออกกําลังกาย
ซึงหากเป็ นไปได้ ควรเป็ นกิจกรรมทีอยูข่ ้ างนอกบ้ าน ทังสองสิงเป็ นสิงทีทําให้ เด็กสนุกและมีสขุ ภาพทีดี. ผ้ าห่ม, ตุ๊กตายัดนุ่น
และสิงต่างๆทีเด็กนํามาทีโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาลนัน ต้ องเป็ นสิงทีสามารถซักล้ างได้ .
มือทีสะอาด และการไอหรื อจามกับกับท่อนแขน เป็ นส่วนหนึงของกฎการรักษาความสะอาดของโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล.
เจ้ าหน้ าทีของโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล มีความเข้ าใจเกียวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชือโรคระหว่างเด็กเล็ก และสามารถตัดสินใจได้ วา่
เมือใดทีกิจวัตรในการรักษาความสะอาด ควรจะต้ องมีความเข้ มงวดมากขึน.
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สําหรับข้ อมูลเพิมเติม
 เช่น ข้ อควรปฏิบตั เิ มือลูกของท่านมีอาการเจ็บคอ หรื อ ปวดหู, โปรดเข้ าชมเว็ปไซต์ : www.1177.se
 คณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการ (Socialstyrelsen) หนังสือ, Smitta i förskolan se: www.sos.se

ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นแล้ ว วันที :........................................ ลายเซ็น:.....................................................................................................
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