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Tandbørstning for småbørn og førskolebørn
FAKTA
Det er vigtigt, at børn fra lille af lærer at tandbørstning er en del af hverdagen.
HVAD KAN JEG SELV GØRE
Følge anvisningen billede for billede. Tandbørstning småbørn og førskolebørn viser dig/jer en metode til at gøre det på en
grundig og systematisk måde.
PÅRØRENDE
Opfordre bedsteforældrene til at børste på samme måde, når barnet bliver passet hos dem.
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Pres på Sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil
derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter.

NYHED29. november 2021

Kontakt til Sundhedsvæsenet ved ustabil telefondækning
Sundhedsvæsenet opfordrer alle, som har akut brug for lægehjælp til at møde op i nærmeste sundhedsenhed, hvis det ikke er
muligt at ringe. Læs mere...
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