Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 2. december 2013 for anden gang været på besøg i Børnehaven
Vangebovej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Helle Grauman og
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Første besøg fandt sted i 2009.
Indeklima og -miljø har indflydelse på børns trivsel, læring, sundhed og sikkerhed og det
hygiejniske niveau har betydning for spredning af smitsomme sygdomme. Infektioner er den
hyppigste årsag til sygdom hos børn. Forkølelse, børnesår og diarre er sygdomme, der kan
spredes via hænderne til for eksempel vandhaner eller legetøj og derfra videre til andre
mennesker, eller virus og bakterier spredes ved direkte kontakt som for eksempel håndtryk eller
næsepudsning. Brud på de hygiejniske principper er en væsentlig årsag til spredning af mange
infektioner.
På den baggrund besøger Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste institutioner og skoler i
kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.
Indledende samtale
Den daglige leder Helle Grauman oplyser:
Normering:
Børnehaven har aktuelt 63 børnehavebørn, fordelt i 4 grupper.
Børnetoiletter:
Der er i alt 6 børnetoiletter i institutionen
Måltider:
Børnene har madpakker med. Måltiderne prioriteres højt. Der dækkes bord og holdes bordskik.
Sygefraværet:
Er lavt blandt både børn og voksne. Der er en fin dialog med forældrene om syge børn.
Forældrene og henter hurtigt barnet hjem, når det er nødvendigt og er gode til at holde syge børn
hjemme til de er raske.
Indeklima:
Et dejligt hus med et godt indeklima.

Rengøringsstandard
Det er blevet bedre siden sidste hygiejnebesøg. Den faste rengøringsmedarbejder starter hver
morgen ½ time inden børnehaven åbner og gør rent til kl 8. Det vil sige, at hun er i huset sammen
med børn og øvrige personale og dermed er der mulighed for en rigtig god dialog.
De gamle trægulve er udskiftet med korkgulve, som er lettere at holde rene.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Børnene opholder sig meget udendørs året rundt. Hver mandag er der skovløb, hvor alle, både
børn og voksne løber en tur på 2,8-3 km
Der er fokus på håndhygiejne med helt faste rutiner for håndvask. Alle vasker hænder inden
borddækning, madlavning og spisning og efter toiletbesøg. De voksne har adgang til håndsprit,
som også medbringes på ture ud af huset.
Der luftes ud flere gange i løbet af dagen og altid ved frokosttid.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Vangebovej 2009
Ved hygiejnebesøget i Vangebovej fremstod lokalerne pæne og ryddelige. Personale og ledelse
havde fokus på indretning og procedurer, så det bliver så hensigtsmæssigt som muligt for
indeklima, miljø og hygiejneniveau.
Rengøringsniveauet var ikke helt tilfredsstillende specielt for armatur, dørhåndtag og gulve og på
enkelte områder var institutionens rutiner ikke hensigtsmæssige. Det anbefaledes:
•
•
•
•

At der er adgang til flydende sæbe og engangshåndklæder ved alle vaske
At hynder og puder har betræk, der kan vaskes jævnligt
At gennemføre målrettet rengøring af armatur, dørhåndtag m.m.
At gennemgå rengøringsplaner og procedurer for gulvvask

Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger: der er nu flydende sæbe og
engangshåndklæder ved alle håndvaske. Hynder og puder har vaskbart betræk. De slidte
trægulve er udskiftet og der er indført nye arbejdsgange for rengøringen, hvilket har højnet
rengøringsniveauet.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, køkkener og toiletter
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve, vandrette
flader, inventar og eventuelle håndvaske og toiletter.
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget.
Opholdsrum:
Ryddelige, hyggelige og rene. Personalet klargør lokalerne til rengøring og tørrer dagligt bordene
af. Korkgulvene er velholdte og rene. Puder og hynder har vaskbart betræk, som vaskes eller
udskiftes minimum en gang årligt.
Soverum:
Et af opholdsrummene bruges til soverum. Hvert barn har egen dyne, hovedpude og lagen, som
opbevares særskilt og tørt, når det ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt.

Køkkenerne:
Fremstår ryddelige og rene. Der er mulighed for, at børnene selv kan tage et rent krus og hente
drikkevand fra vandhanen.
Toiletter:
Toiletterne er ryddelige og rene uden lugtgener. Der er flydende sæbe i og der anvendes
engangshåndklæder. Der er adgang til håndsprit og engangshandsker.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Vangebovej fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Ledelse og personale er
opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige for at opretholde et godt hygiejnisk
niveau og at det er særligt vigtigt at opretholde en god håndhygiejne.
Børnehaven Vangebovej overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er
vurderet ved besøget.
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