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Til dagtilbud og private pasningsordninger

Med de høje smittetal med covid-19, vi ser i samfundet lige nu, er det vigtigt at have fokus på 
gode hygiejnevaner, når børnene vender tilbage til dagtilbud og private pasningsordninger efter 
juleferien. Vi skal fastholde en så normal hverdag som muligt for både børn og voksne, og det 
kræver, at vi forebygger al den smitte, vi kan. 

Vi har under de første bølger af epidemien med covid-19 set en generel nedgang i forekomsten 
af smitsomme sygdomme. Det skyldtes blandt andet, at vi alle blev bedre til at holde en god 
hygiejne, og det har vist os, hvor meget de gode hygiejnerutiner betyder for spredningen af både 
covid-19, men også andre smitsomme sygdomme som f.eks. RS-virus og influenza. 

Plakater og andet inspirationsmateriale - en hjælp til at fastholde rutinerne 

Vi vil gerne hjælpe jer, jeres medarbejdere, forældre og børn med at huske på de gode 
hygiejnerutiner i en travl hverdag. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer målrettet forældre og professionelle, 
der arbejder med børn. De kan alle sammen findes på www.sst.dk/renrutine. Vi håber, at de kan 
være en hjælp for jer i jeres dagligdag. 

På siden kan f.eks. findes

• Plakater med de 5 hygiejneråd til ophængning

• En kort pjece til forældre om god hygiejne. Den findes også på arabisk, engelsk, farsi, urdu, 
somali og tyrkisk  

• En film med en børnelæge, der fortæller om de gode råd 

• En række små film om de forskellige råd

• En lille børnebog, ”Baktusserne holder fest”, til højtlæsning for de ældste af børnene  

Vi håber, at I vil hjælpe med at have fokus på rammer for god hygiejne i dagtilbud mv. I kan få 
hjælp af den kommunale sundhedspleje, som rådgiver om hygiejnearbejdet i dagtilbud mv. Vi 
anbefaler også, at I finder generel vejledning i vores ’Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud’ 
på https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/hygiejne-i-daginstitutioner , hvor I også kan finde en 
række videoguides, grafiske plakater og en samling af FAQ’s om god hygiejne. 

Har I spørgsmål vedr. kampagnen Ren Rutine eller vores materialer, kan I kontakte chefkonsulent 
Anne Rygaard, arb@sst.dk, tlf. 7222 7747. 

Med venlig hilsen
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Direktør for Sundhedsstyrelsen
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