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BBeelleehhrruunngg  ffüürr  EElltteerrnn  üübbeerr  ddeenn  UUmmggaanngg  mmiitt  mmiittggeebbrraacchhtteenn  

LLeebbeennssmmiitttteellnn  nnaacchh  ddeerr    

LLeebbeennssmmiitttteellhhyyggiieenneevveerroorrddnnuunngg  ((LLMMHHVV))  uunndd  ddeemm  

IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzz  ((IIffSSGG))    
  

LLiieebbee  EElltteerrnn,,  
aallss  SScchhuullee  ssiinndd  wwiirr  vveerrppfflliicchhtteett,,  zzuumm  SScchhuuttzz  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  IIhhrreess  KKiinnddeess  ddiiee  VVoorrsscchhrriifftteenn  ddeess  

IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzzeess  uunndd  ddeerr  LLeebbeennssmmiitttteellhhyyggiieenneevveerroorrddnnuunngg  eeiinnzzuuhhaalltteenn..  DDaass  ggiilltt  aauucchh,,  wweennnn  SSiiee  

KKuucchheenn  ooddeerr  aannddeerree  LLeebbeennssmmiitttteell  ffüürr  SScchhuullvveerraannssttaallttuunnggeenn  mmiittbbrriinnggeenn..  

DDaahheerr  mmööcchhtteenn  wwiirr  SSiiee  bbiitttteenn,,  aauuff  ddiiee  ffoollggeennddeenn  DDiinnggee  zzuu  aacchhtteenn,,  wweennnn  SSiiee  LLeebbeennssmmiitttteell  mmiitt  iinn  ddiiee  
SScchhuullee  bbrriinnggeenn::  

••  BBiittttee  bbrriinnggeenn  SSiiee  kkeeiinnee  SSppeeiisseenn  mmiitt,,  ddiiee  mmiitt  rroohheenn  EEiieerrnn  zzuubbeerreeiitteett  wweerrddeenn..  DDaass  ssiinndd  zz..BB..  

PPuuddddiinnggss  mmiitt  EEiisscchhnneeee  ooddeerr  KKuucchheenn  mmiitt  CCrreemmeeffüülllluunngg,,  sseellbbssttggeemmaacchhttee  MMaayyoonnnnaaiissee..  

••  VVeerrzziicchhtteenn  SSiiee  bbiittttee  aauuff  HHaacckkfflleeiisscchhpprroodduukkttee,,  RRoohhmmiillcchh  uunndd  VVoorrzzuuggssmmiillcchh..    

••  VVeerrzziicchhtteenn  SSiiee  aauuff  AAllkkoohhooll  iinn  SSppeeiisseenn  uunndd  KKuucchheenn..  AAcchhtteenn  SSiiee  bbiittttee  aauucchh  aauuff  ddeenn  AAllkkoohhoollaanntteeiill,,  

wweennnn  SSiiee  ttiieeffggeeffrroorreennee  KKuucchheenn  mmiittbbrriinnggeenn..  

••  BBeerreeiitteenn  ssiiee  SSppeeiisseenn  bbiittttee  eerrsstt  aamm  VVeerraannssttaallttuunnggssttaagg  ffrriisscchh  zzuu..  

••  KKüühhlleenn  SSiiee  bbeeii  SSaallaatteenn  mmiitt  ggeekkoocchhtteenn  KKoommppoonneenntteenn  aallllee  ZZuuttaatteenn  zzuunnääcchhsstt  aauuff  

KKüühhllsscchhrraannkktteemmppeerraattuurr,,  bbeevvoorr  SSiiee  ssiiee  mmiisscchheenn..  

••  AAcchhtteenn  SSiiee  bbiittttee  ddaarraauuff,,  ddaassss  ddaass  MMiinnddeesstthhaallttbbaarrkkeeiittssddaattuumm  aalllleerr  mmiittggeebbrraacchhtteenn  SSppeeiisseenn  nnoocchh  

nniicchhtt  aabbggeellaauuffeenn  iisstt..  

••  AAcchhtteenn  SSiiee  ddaarraauuff,,  ddaassss  aallllee  SSppeeiisseenn,,  ddiiee  iinn  ddiiee  KKüühhlluunngg  ggeehhöörreenn,,  iinn  eeiinneerr  KKüühhllttaasscchhee  iinn  ddiiee  

SScchhuullee  ttrraannssppoorrttiieerrtt  wweerrddeenn  uunndd  ddiiee  KKüühhllkkeettttee  nniicchhtt  uunntteerrbbrroocchheenn  wwiirrdd..  

••  FFüüggeenn  SSiiee  jjeeddeerr  SSppeeiissee  eeiinnee  vvoollllssttäännddiiggee  ZZuuttaatteennlliissttee  bbeeii..  

••  TTrraaggeenn  SSiiee  bbeeii  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  bbiittttee  ddiiee  vvoonn  IIhhnneenn  mmiittggeebbrraacchhtteenn  SSppeeiisseenn  mmiitt  AAnnggaabbee  IIhhrreess  

NNaammeennss  iinn  ddiiee  vvoonn  uunnss  vvoorrbbeerreeiitteettee  LLiissttee  eeiinn..  

  
AAcchhtteenn  SSiiee  hhiinnssiicchhttlliicchh  IIhhrreerr  GGeessuunnddhheeiitt  bbiittttee  aauuff  FFoollggeennddeess::  

  

UUmm  ddaass  IInnffeekkttiioonnssrriissiikkoo  zzuu  mmiinniimmiieerreenn,,  ssiieehhtt  ddaass  IIffSSGG  vvoorr,,  ddaassss    SSiiee  kkeeiinn  EEsssseenn  ffüürr  ddiiee  SScchhuullee  zzuubbeerreeiitteenn  

ddüürrffeenn,,  wweennnn  bbeeii  IIhhnneenn  KKrraannkkhheeiittssssyymmppttoommee  aauuffttrreetteenn,,  ddiiee  aauuff  ddiiee  ffoollggeennddeenn  KKrraannkkhheeiitteenn  hhiinnddeeuutteenn  

ooddeerr  wweennnn  ddiieessee  bbeeii  IIhhnneenn  ffeessttggeesstteelllltt  wwuurrddeenn::  

AAkkuuttee  aannsstteecckkeennddee  GGaassttrrooeenntteerriittiiss  ((ssttaarrkkeerr  DDuurrcchhffaallll))  

TTyypphhuuss  uunndd  PPaarraattyypphhuuss  

HHeeppaattiittiiss  AA  uunndd  EE  

IInnffiizziieerrttee  WWuunnddeenn  ooddeerr  eeiinnee  HHaauusseerrkkrraannkkuunngg,,  ddiiee  dduurrcchh  KKoonnttaakktt  mmiitt  LLeebbeennssmmiitttteellnn  aauuff  aannddeerree  

üübbeerrttrraaggeenn  wweerrddeenn  kkaannnn  

  

WWeennnn  SSiiee  SSaallmmoonneelllleenn,,  SShhiiggeelllleenn,,  EEHHEECC--BBaakktteerriieenn  ooddeerr  CChhoolleerraaeerrrreeggeerr  aauusssscchheeiiddeenn,,  ddüürrffeenn  SSiiee,,  aauucchh  

wweennnn  SSiiee  ssiicchh  nniicchhtt  kkrraannkk  ffüühhlleenn,,  nniicchhtt  ffüürr  uunnsseerree  SScchhuullee  kkoocchheenn..  BBiittttee  bbeeaacchhtteenn  SSiiee  ddiieess..  

  

WWiirr  ddaannkkeenn  IIhhnneenn  ffüürr  IIhhrr  VVeerrssttäännddnniiss  uunndd  ddiiee  gguuttee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt!!  

  

  


