Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 23. januar 2014 for anden gang været på besøg i
Skovbørnehaven Tudsen, Institution Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder
Charlotte Brockdorff og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Første besøg fandt sted i 2010.
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 Charlotte Brockdorff oplyser:
Normering:
34 børnehavebørn og i alt 3 børnetoiletter
Sygefravær:
I perioder ophobning af infektionssygdomme, men sygeligheden er generelt lav.
Rengøringsstandard
Rimelig god. Der er et godt samarbejde med den tilsynsførende. Der er en fast
kontaktperson blandt det pædagogiske personale, som har overblikket og holder øje
med niveauet.
Indeklima:
Der er lidt træk-gener, men i øvrigt ikke indeklimaproblemer. Den mekaniske
ventilation benyttes i perioder og der luftes jævnligt ud i løbet af dagen.

Hygiejne- og sundhedspolitik:
Puderummet er afskaffet både af pædagogiske og hygiejniske årsager. Når puderne
er væk er det lettere at gøre rent. Bevægelse sker i skoven og i en nærliggende
gymnastiksal.
Håndhygiejne i skoven klares med handsker og hånddesinfektion til de voksne. Til
børnene medbringes våde vaskeklude, men systemet er besværligt, og nu overvejes
andre, mere praktiske muligheder.
Der er fokus på solbeskyttelse: Der er gode skyggemuligheder på legepladsen og
børnene har altid lange ærmer, bukser og strømper på i skoven. Personalet
anbefaler kasket eller solhat. Børnene er smurt med solcreme hjemmefra og smøres
en gang til i institutionen.
Der er ingen opvaskemaskine i institutionen. Personalet vasker op i hånden og
skolder efterfølgende krus m.m.
I institutionen får børnene vand fra transportabel vandautomat, som de selv kan
betjene. Den skoldes dagligt. På ture i skoven har børnene drikkedunke med
hjemmefra
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Skovbørnehaven Tudsen 2010
Ved hygiejnebesøget i Skovbørnehaven Tudsen i 2010 fremstod lokalerne pæne,
rene og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske
retningslinjer. Tudsen overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste
områder.
Det anbefaledes:
•
•
•
•

at der på ture ud af huset medbringes våde opvredne engangsvaskeklude til
desinfektion af børnenes hænder
at fjerne det faste gulvtæppe i puderummet samt plastpladen under sofaen på 1.
sal
at klarlægge, hvem der har ansvar for rengøring og vedligeholdelse af
ventilationssystemet.
at indføre faste rutiner for vask af betræk på hynder og puder.

Ved besøget i 2014 fulgte vi op på disse anbefalinger:
På ture ud af huset medbringes opvredne engangsvaskeklude til børnene.
Plastpladen under sofaen er fjernet. Der er stadig fast gulvtæppe på en del af gulvet i
lille lokale på 1. sal.
Puderummet er afskaffet, så der er ikke behov for vask af hynder og puder.
En del af ventilationssystemet er med i en kommunal serviceordning. Charlotte
Brockdorff er ved at afklare, hvem der har ansvar for rengøring og vedligeholdelse af
resten

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter og puslerum
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. Linoleumsgulvene er hele og rene og hele. Dog er der ved indgangen fra
gården et hul, som er dækket af et løst stykke linoleum.
I lille rum på 1. sal er et fast tæppe.
Toiletter: Ryddelige. Armatur og håndvask slidt, men rent. Gulvet ikke helt rent i
hjørner og ved afløbsrør. Ventilationsristen snavset. Der er adgang til flydende sæbe
og papirhåndklæder. Der er opsat børnevenligt opslag om korrekt håndvask.
Køkken:
Der står lidt snavset service ved vasken. Der er mulighed for, at de voksne kan vaske
hænder med flydende sæbe og papirhåndklæder.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Skovbørnehaven Tudsen 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 har ikke adgang til opvaskemaskine, men følger
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for opvask i hånden og skoldning.
Skovbørnehaven Tudsen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de
områder, der er vurderet ved besøget.
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