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Workshop
Sant och falskt om vinterkräksjuka
Formuläret fylls i enskilt. Påståenden och svar diskuteras därefter i mindre grupper. Till sist
kan man (om tid finns) gå igenom svaren i hela gruppen.

Påstående
Vinterkräksjukan uppträder
bara på vinterhalvåret.
Smittdosen anses vara så
liten som ett tiotal
viruspartiklar.
Inkubationstiden är ca en
vecka
Personal som insjuknar med
kräkningar och diarré på
arbetsplatsen ska genast
lämna arbetsplatsen
En vårdtagare med
vinterkräksjuka ska vårdas
på eget rum med egen
toalett och stängd dörr.
För att insjukna måste man
få in viruset i munnen.
Efter vård av person med
misstänkt eller bekräftad
vinterkräksjuka ska man
tvätta händerna med tvål
och vatten innan man
spritar händerna.
Personal som har varit
magsjuk ska inte återgå till
arbetet förens efter 24
timmars stabil
symtomfrihet.
Personal som varit magsjuk
ska inte hantera livsmedel
förens efter 48 timmars
stabil symtomfrihet.

Sant

Falskt
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Facit
Sant och falskt om vinterkräksjuka
Påstående
Sant
Vinterkräksjukan uppträder bara
på vinterhalvåret.

Smittdosen anses vara så liten
som ett tiotal viruspartiklar.
Inkubationstiden är ca en vecka.

X

Personal som insjuknar med
kräkningar och diarré på
arbetsplatsen ska genast lämna
arbetsplatsen

X
(Personal som insjuknar
ska informera chef eller
annan ansvarig på
arbetsplatsen och sedan
gå hem)
X
(Vårdtagare med
misstänkt/konstaterad
magsjuka ska vårdas i
enkelrum med stängd
dörr och ha tillgång till
eget hygienutrymme).
X

En vårdtagare med
vinterkräksjuka ska vårdas på
eget rum med egen toalett och
stängd dörr.

För att insjukna måste man få in
viruset i munnen.
Efter vård av person med
misstänkt eller bekräftad
vinterkräksjuka ska man tvätta
händerna med tvål och vatten
innan man spritar händerna.
Personal som har varit magsjuk
ska inte återgå till arbetet
förens efter 24 timmars stabil
symtomfrihet.
Personal som varit magsjuk ska
inte hantera livsmedel förens
efter 48 timmars stabil
symtomfrihet.

Falskt
X
(Sjukdomen förekommer
vanligast under
vinterhalvåret från novapril men utbrott kan även
ses under övriga året )

X
(Inkubationstiden är 1-2
dygn)

X

X

X

