Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 23. oktober 2017 været på besøg i Børnehuset Søvej.
Ved besøget deltog konstitueret daglig leder Rikke Munch Thomsen og
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Sidste besøg fandt sted i 2014.
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
Rikke Munch Thomsen oplyser
Normering:
Børnehuset Søvej er normeret til 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. Der er i alt 4
børnetoiletter i huset
Rengøringsstandard – personalets vurdering:
Niveauet er rigtig fint. Der er god og tæt kontakt med kontaktpersonen fra Renell og der
bliver fulgt op, når der er bemærkninger.
Indeklima:
Et gammelt hus. Det trækker fra vinduerne. Dette blev bemærket i den fysiske APV. Der er
ingen mekanisk ventilation, men personalet er opmærksomme på at lufte ud cirka en gang i
timen.
Sygefravær:
Er generelt lavt, men i perioder ophobning af sygdom hos både børn og voksne. Forældrene
er gode til at holde børnene hjemme til de er raske.
Hygiejnepolitik:

Der er fokus på håndhygiejne. Personalet lærer børnehavebørnene at vaske hænder og
vasker hænder med vuggestuebørnene. Nyt personale instrueres i korrekt håndvask.
Der er faste procedurer og ansvarsfordeling for rengøring af køleskabe, vask af sengetøj
m.m. og faste rutiner for udluftning af lokalerne flere gange i løbet af dagen.
Søvej er tilknyttet måtteordning med jævnlig rengøring af måtter ved indgangsdøre.
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Søvej 2014
Ved hygiejnebesøget på Søvej i 2014 fremstod lokalerne ryddelige og med en indretning, der
gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Rengøringsniveauet var ikke acceptabelt, som det fremstod ved besøget, specielt ikke
niveauet i toiletter og puslerum.
Det anbefaledes
 At gennemgå planer og procedurer for rengøring, således at rengøringsstandarden og
hygiejneniveauet højnes.
 At alt unødigt inventar m.m. fjernes fra pusle- og toiletrum inklusive gulvmåtterne.
 Kun at benytte løse tæpper, som er vaskbare
 Kun at benytte voksdug på bordene ved spisning eller pædagogiske aktiviteter. Voksdug
bør ikke ligge fast på bordene.
 At benytte minitoiletter med træk og slip frem for potter
Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Rengøringsniveauet er nu fint. Der er sorteret i inventar i toilet- og puslerum, men det kan
godt blive bedre. Der er kun små vaskbare løse gulvtæpper på stuerne. Voksdug ligger ikke
fast på bordene. Der benyttes ikke længere potter.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum, garderober, soverum og
depotrum. 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:
Lokalerne fremstår ryddelige og rene. Inventaret er slidt, men rent. Der er hjul under en del af
inventaret, hvilket giver fleksibilitet og letter rengøringen. Bordene er ikke dækket af voksdug.
Dog er der et bord i vuggestuen, der er dækket af voksdug, som er fastgjort til bordpladen.
Legetøj opbevares i kasser på åbne hylder. Betræk til puder og madrasser vaskes jævnligt.
De små løse gulvtæpper er rene.
Toiletter:
Fremstår rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og let adgang til
handsker og håndsprit. Der er en slidt købmandsdisk af træ, som er svær at rengøre. I
rummet opbevares gummistøver og flyverdragter, der blandt andet hænger på en bøjlestang
lavet af en kost. Der ligger en ren måtte på gulvet.
Puslerum:
Fremstår ryddeligt og rent. Over toilettet hænger en baldakin. På væggen en lille
pynteknagerække. Skiftetøj mm opbevares i plastkasser og en enkelt vidjekurv.
Der er fyldt op med flydende sæbe og let adgang til papirhåndklæder, håndsprit, handsker og
middel til overfladedesinfektion. Der bruges papirunderlag på puslemadrassen
Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose.
Der ligger en ren måtte på gulvet.

Garderober:
Ryddelige og rene. Der ligger rene måtter ved indgangsdørene. Garderobemøblerne er
gamle og ikke helt hensigtsmæssige. Der er ikke rist til sko og støvler. Garderoben er hævet
5 centimeter over gulvet, hvilket ikke giver plads til rengøring af gulvet.
Krybberum/soverum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madras opbevares
særskilt under ventilerede forhold.
Depotrum i kælder:
Rummeligt, ryddeligt og overskueligt. Depotvarerne opbevares på åbne hylder, frit af gulvet.
Dog står der enkelte papkasser med nye varer på gulvet.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget på Søvej fremstår lokalerne rene og ryddelige med en indretning, der
gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Dog er der følgende bemærkninger og anbefalinger:
I toiletrum/puslerum sker en ophobning af bakterier og virus og dermed stor risiko for
smittespredning. Denne risiko øges, hvis toiletrummene bruges til opbevaring og depot.
Inventar i toilet- og puslerum skal kunne rengøres og eventuelt desinficeres.
 Derfor anbefales, at alt unødigt inventar, pynt m.m. fjernes fra pusle- og toiletrum
inklusive gulvmåtterne.
 Det anbefales at finde anden opbevaring til børneovertøj og støvler. Hvis det ikke er
muligt, bør tøjet opbevares i lukkede rengøringsvenlige skabe eller kasser.
Voksdug kan indeholde sundhedsskadelige stoffer og der kan være hygiejnemæssige
problemer med borde dækket af voksdug.
På den baggrund anbefales at:

Der ikke benyttes voksdug på bordene eller at bordet kun dækkes med voksdug i
forbindelse med spisning eller pædagogiske aktiviteter. Voksdugen skal være
rengjort inden brug.
Efter besøget oplyser Rikke Munch Thomsen, at personalet har fulgt op på
anbefalingerne og blandt andet sorteret og ryddet op i toilet-og puslerum.
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