Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

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.
Sundhedstjenesten har været på besøg i Bøgehøjen, Område Bøllemosen den 14. oktober
2015. Ved besøget deltog daglig leder Hanne Pico og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Sidste besøg fandt sted i 2014.
Indledende samtale
Den daglige leder Hanne Pico oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 107 børn: 30 vuggestuebørn og 77 børnehavebørn. Der er i alt 12
børnetoiletter i huset.
Rengøringsstandard:
Tilfredsstillende niveau. Der er god dialog med den tilsynsførende.
Indeklima:
En del støjgener. Støjreducerende foranstaltninger er nødvendige. Der er blandt andet opsat
tæpper på væggene.
Sygeligheden:
Er generelt lav og sygefraværet er faldende blandt personalet.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. I samarbejde med forældrerådet er det aftalt,
at forældrene vasker hænder med børnene morgen og eftermiddag og der er opsat let
tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel til de voksne ved indgangen.
Der er ønske om håndfrit armatur – det vil blive sat op, når gammelt armatur skal udskiftes.
Der er indført skofri områder
Bøgehøjen har en formuleret sygepolitik

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Bøgehøjen 2014
Bøgehøjens ledelse og personale har fokus hygiejne og ved hygiejnebesøget i 2014
fremstod lokalerne rummelige og rene. Men der var en del slidt eller uhensigtsmæssigt
møblement, som ikke kan vaskes eller rengøres og der opbevaredes mange ting, som ikke
har en funktion i dagligdagen.
For at øge det hygiejniske niveau i institutionen, mindske støvophobning og bedre
indeklimaet, anbefaledes det:
•

at fjerne unødvendigt inventar fra stuer og garderober.

•

at der skal være så få ting i toilet- og puslerum som muligt og at inventaret kan tåle
overfladedesinfektion

•

at erstatte store løse tæpper med mindre tæpper eller hynder, der er lette at flytte og
kan vaskes

•

at udskifte defekte og slidte møbler og andet inventar, der er svært at rengøre.

•

at overveje hensigtsmæssig organisering af depotplads og opbevaring,

•

at rengøre og rydde containerrummet for unødvendigt inventar og afklare, hvem der
har ansvar for rengøring og vedligeholdelse af rummet.

•

at afklare, hvem der har ansvaret for rengøring af gulvradiatorgrave

Ved besøget i 2015 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Der er ryddet grundigt op og sorteret i legetøj, inventar m.m.. Uhensigtsmæssigt inventar er
udskiftet med rengøringsvenligt inventar.
Vuggestuernes garderober er samlet, så opholdsrummene bliver mindre snavsede.
En del gulvtæpper er fjernet eller erstattet med rengøringsvenlige og stødabsorberende
”skumfliser”
Der er indrettet depotrum, hvor de fleste depotvarer opbevares. Ved køkkenet er opsat
skabe til overskuelig opbevaring af service for hele institutionen.
Containerrummet er ryddet og grundigt rengjort. Det hjalp på lugtgenerne i en periode, men
nu er det galt igen. Det overvejes at udskifte de gamle slidte containere.
Gulvradiatorerne hovedrengøres en gang om året, sidst for 4 måneder siden, men de er
snavsede og støvede igen.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, soverum, garderober, depoter
og renovationsrum.
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, rene og velindrettede. Hensigtsmæssig opbevaring af legetøj, for eksempel i
kasser af klar plast med låg på. Der er ikke gardiner for vinduerne. På de fleste stuer og i
fællesrummet ved køkkenet står koste, svabere og fejeblade, der ikke er helt rene.
Linoleumsgulvet er slidt, med defekter, især ved samlinger og enkelte steder vandskadet.
Der er en del løse tæpper på gulvene.
Radiatorgravene er meget støvede.
Blækspruttestuen: en hylde på væggen er fyldt med småting og ret støvet. En sofa har et
slidt og defekt betræk. Et løst gulvtæppe planlægges erstattet med skumfliser. I det ene rum
på Blækspruttestuen er et meget slidt trægulv, der er svært at holde rent.
Konkyliestuen: vasken er snavset og der hænger et viskestykke og en spand med en
snavset karklud ved vasken.
Muslingestuen: ny sofa med vaskbart betræk
Delfinstuen: tre borde med bordplan sat fast med tape midt på bordet.
Toiletter:
Rummelige, ryddelige og rene. Håndvaske, armatur, toiletter og gulve er rene. Der er
adgang til flydende sæbe i håndfri dispensere, papirhåndklæder og hånddesinfektionsmiddel.
Der er flettede kurve til opbevaring af bleer. Affaldsspandene er isat plastpose og har låg,
men er ikke pedalbetjente.
Puslerum:
Rummelige, rene og ryddelige. Der er let adgang til flydende sæbe, vaskeklude,
engangshandsker og overflade- og hånddesinfektionsmiddel. Vaskeklude opbevares i flettet
kurv. Puslemadrassen er hel og uden revner. Der er særlige affaldsspande til bleer.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser
opbevares særskilt under tørre, ventilerede forhold. Sengetøjet vaskes jævnligt
Garderober:
Rummelige og ryddelige, med en indretning, der gør det let at gøre rent.
Depotrum:
Ryddeligt, velindrettet og overskueligt
Renovationsrum:
Ryddeligt. Affaldscontainere er slidte og snavsede og ildelugtende.

Konklusion og anbefalinger
Bøgehøjens ledelse og personale har det sidste år haft et særligt fokus på hygiejne,
hensigtsmæssig indretning og hensigtsmæssige procedurer og ved hygiejnebesøget i
Bøgehøjen fremstår lokalerne rene og ryddelige med en indretning, der gør det let at
overholde de hygiejniske retningslinjer.
Bøgehøjen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder
Der er følgende anbefalinger:
• Koste, svabere og fejeblade bør opbevares i kosteskab eller rengøringsrum, så de ikke
er tilgængelige for børnene.
• Ved vaske på stuerne bør der være adgang til sæbe og papirhåndklæder. Der bør ikke
hænge viskestykke og karklud ved vaskene.
• Inventaret skal kunne gøres rent. Derfor bør der ikke klistres bordplan eller lignede fast
på bordene, så de ikke kan vaskes. Flettede kurve kan ikke rengøres og er derfor
ikke egnede til opbevaring af vaskeklude m.m.
• Affaldsspande bør være pedalbetjente.
• Der bør lægges en plan for udbedring af slidte træ- og linoleumsgulve.
Vi har kontaktet Bente Andersen, kvalitetsinspektør for rengøringen, for at afklare, hvordan
og hvor ofte gulvradiatorgravene skal rengøres. Bente Andersen anbefaler, at radiatorristene
optages og støvsuges 4 gange om året.
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