Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenesten har den 21. november 2017 været på besøg i Troldehøj. Ved
besøget deltog daglig leder Hellemille Rasmussen og kommunallæge Tine KeiserNielsen. 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
Den daglige leder Hellemille Rasmussen oplyser:
Normering:
Der er indskrevet 28 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn i institutionen, heraf er de
20 ældste børn i bygningen Troldehytten ved siden af Troldehøj
Børnetoiletter:
Der er i alt 4 toiletter i vuggestuegruppen og 2 i børnehavegruppen. Børnene kan
benytte et voksentoilet i kælderen, når de er på legepladsen. I Troldehytten er 2
børnetoiletter.

Sygefraværet:
Er generelt lavt blandt både børn og voksne.
Rengøringsstandard
Niveauet er fint. Der er fast rengøringspersonale, som kender huset.
Indeklima:
Faste procedurer for udluftning og ingen alvorlige gener. Af og til kloaklugt fra
kælderen. Er tjekket af bygningsforvaltningen, der er ikke grund til renovering. Der er
lette trækgener fra nogle af vinduerne.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Fokus på håndhygiejne,. Der er opsat håndsprit til forældrene ved indgangsdøren
med opfordring til at benytte det ved aflevering og afhentning.
Børnene har drikkedunke med hjemmefra, som tages med på legepladsen. Et
velfungerende system.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, puslerum, toiletter, garderobe og
gangarealer, 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:
Ryddelige og velindrettede. Linoleumsgulvet helt og rent. Legetøj opbevares i kasser
på åbne hylder. Der er hjul under en del af inventaret, hvilket letter rengøring. I
Troldehyttens opholdsrum er en stor åben reol med mange materialer.
Toiletter:
Velindrettede og ryddelige.. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder. Handsker, vaskeklude og håndsprit er let tilgængeligt.
Puslerum:
Ren og ryddeligt. Handsker, vaskeklude, overfladedesinfektion og håndsprit er let
tilgængeligt. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg. På væggen hænger enkelte
plakater og andre pyntegenstande.
Garderober og gangarealer.:

Ryddelig og velindrettede garderober. Måtter ved indgange er med i ”måtteservice”
og vaskes jævnligt. I Troldehyttens gangarealer, hvor børnene leger, opbevares
pædagogiske materialer på åbne hylder og området bruges også til voksengarderobe
Sove/krybberum:
Hvert barn har egen dyne og madras, som opbevares særskilt og under tørre,
ventilerede forhold, når de ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt.
Depotrum:
I kælder. Rummeligt, ryddeligt og overskueligt. Depotvarer opbevares på åbne
hylder, frit af gulv.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Troldehøj fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Troldehøj
overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er vurderet ved
besøget.
Dog er der følgende anbefalinger
For at mindske støvophobning og bedre indeklimaet anbefales at overveje
hensigtsmæssig opbevaring af pædagogiske materialer mm. I opholdsrum og
gangarealer bør være så lidt inventar som muligt. Det anbefales, at det materiale, der
skal være let tilgængeligt på stuerne, så vidt muligt opbevares i lukkede skabe eller
kasser med låg.
I toilet- og puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko
for forurening af det, der opbevares i rummet. Det vil sige, at inventaret skal kunne
tåle overfladedesinfektion og at der skal være så få ting i rummet som muligt.
Det anbefales derfor at fjerne pyntegenstande fra puslerummet.
Rudersdal november 2017

Tine Keiser-Nielsen
Kommunallæge
Den Kommunale Sundhedstjeneste
Rudersdal Kommune
tkn@rudersdal.dk
7268 4044

Yderligere information
Hygiejnerapport Troldehøj 2014
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune
Hygiejne i daginstitutioner
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.
Sundhedsstyrelsen 2013
Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
Sundhedsstyrelsen 2013
Bleskift efter alle kunstens regler
Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015
Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune 2017:

Positivliste
180517.pdf

Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Fødevarestyrelsen 2009
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk)
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk)
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk)

