Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 22. januar 2015 for været på hygiejnebesøg i Mariehøj,
Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Michael Palitang og
kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Sidste besøg fandt sted i 2013.
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 Michael Palitang oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 32 børn vuggestuen og 55 børn i skovbørnehaven.
Toiletter:
Der er i alt 7 børnetoiletter til vuggestuebørnene og 6 til børnehavebørnene. Der er
ikke adgang til toilet fra legepladsen. Når skovbørnene kommer hjem er der stor
belastning på toiletterne.
Sygefravær:
Er generelt lavt
Rengøringsstandard:
Er ikke tilfredsstillende. Overflader og garderobeområder bliver ikke gjort rent. Der er
tæt kontakt med tilsynsførende og Bente Andersen har været på besøg tidliger på
dagen.
Indeklima:
Der har været problemer med regulering af ventilationssystemet og det støjer, når det
er i brug. Systemet er aktuelt ved at blive repareret.
Der har tidligere været problemer med regulering af temperaturen, specielt i
centralrummet, men det er i orden nu.

Hygiejne- og sundhedspolitik:
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. I skoven og på øvrige ture ud af
huset medbringes vand og engangsvaskeklude, så børnene kan vaske hænder. De
voksne benytter hånddesinfektionsmiddel.
I institutionen benyttes indesko indendørs. Indeområder illustreres med linoleum i en
anden farve end udeområder. Et velfungerende system.
Der er faste procedurer for vask af sengetøj.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Gøngehuset 2011
Ved hygiejnebesøget i Mariehøj i 2013 fremstod lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Mariehøj
overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.
Det anbefales:
•
•
•

at puslepladen desinficeres med overfladedesinfektionsmiddel efter hvert bleskift
at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift
at madrasser og sengetøj opbevares under ventilerede forhold, når de ikke er i brug.

Ved besøget i 2015 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Puslepladen desinficeres efter hvert bleskift.
De voksne bruger handsker og vasker hænder efter bleskift. Børnene får ikke
rutinemæssigt vasket hænder efter bleskift.
Madrasserne opbevares i krybberne, når de ikke er i brug.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, 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 rene. Linoleumsgulvene er hele og rene, dog ikke helt rent under borde
og i hjørner. I nogle af lokalerne er der ingen gardiner. Hynder og puder har vaskbart
betræk. Hos Mariehønsene er håndvasken snavset og der er ikke adgang til sæbe og
engangshåndklæder ved vasken. Hos Krudtuglerne er der to løse gulvtæpper, som
ikke er helt rene.
Toilet i børnehavedel ved indgangen:
Toiletter rene. Armatur og håndvaske er ikke helt rene. Der er let adgang til sæbe og
engangshåndklæder. Rummet er lille og bruges også som vaskerum med to
vaskemaskiner. Der opbevares børneovertøj, støvler og koste i rummet.

Puslerum:
Fremstår ryddelige. Gulve, håndvaske og armatur er ikke rene. Der er let adgang til
vaskeklude, sæbe, handsker, håndsprit og overfladedesinfektionsmiddel.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj. I børnehaven opbevares sengetøjet
under tørre, ventilerede forhold, når det ikke er i brug. I krybberummet bliver
sengetøjet liggende i krybberne.
Depotrum:
God orden. Depotvarerne opbevares overskueligt på åbne reoler, der er løftet over
gulvet, så det er muligt at gøre rent under dem. På gulvet ligger legetøj. Gulv og
ventilationssystem snavset

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Mariehøj fremstår lokalerne pæne og ryddelige
med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Rengøringsniveauet var ikke helt i orden som det fremstod ved besøget. Især var
toilet- og puslerum ikke rene. Det lille toiletrum ved indgangen bliver særligt belastet,
når skovbørnene kommer tilbage fra skoven eller legepladsen.
Det anbefales at procedurer for rengøring og brug af toiletrummene gennemgås, så
rengøringsniveauet kan højnes.
I toiletrum 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 alt unødvendigt inventar fra disse rum. For eksempel
bør overtøj ikke opbevares i toiletrum.
For at mindske risiko for fugt og skimmelvækst anbefales at madrasser og sengetøj
fra barnevognene opbevares under tørre, ventilerede forhold.
Det er ikke hensigtsmæssigt at have legetøj liggende på gulvet i depotrummet
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