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Den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejnebesøg
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 den 20. august 2012 været på besøg i Forældrekredsens
Børnehave Skyttebjerg, Skyttebjerg 58 i Nærum.
Indledende samtale
Lene Kjeldgaard oplyser:
Normering:
Institutionen er normeret til 23 børnehavebørn. Der er i alt 2 børnetoiletter i institutionen:
Rengøringsstandard – personalets vurdering:
Der er afsat meget lidt tid til rengøring, så standarden er ikke altid tilfredsstillende. Det
pædagogiske personale hjælper til af og til.
Indeklima:
OK, bortset fra støjgener. I forbindelse med skybrud har der været vandskade ved
utæthed i taget. Er ved at blive udbedret nu.
Sygefravær:
Er lavt både blandt voksne og børn.
Hygiejnepolitik:
Fokus på håndhygiejne, børnene bliver mindet om at vaske hænder inden måltider, efter
legeplads efter toiletbesøg, næsepudsning m.m.
Der luftes jævnligt ud og børnene opholder sig meget ude.
Der arbejdes på at mindske støjgener, bl.a ved indretning af lokalerne og ved at benytte
lydøre/støjøre
Der er faste rutiner for vask af legetøj og vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, , toiletter og soverum.
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. Inventaret rent og velholdt Linoleumsgulvene er ikke helt rene i hjørner og
under møbler i børnehavedelen. Legetøj opbevares i lukkede kasser og skab med låge.
Dog ligger der papir og andet materiale i åben reol og langs loftet er en hylde, der bruges
som depot. Det er planen at denne hylde skal fjernes.Hynder og puder har vaskbart
betræk, der vaskes jævnligt.
Toiletter:
Fremstår ryddelige. Der er adgang til flydende sæbe og engangshåndklæder, men der er
også en fast sæbe ”på pind” og et enkelt frottehåndklæde på en krog ved håndvasken.
Vasken og det håndfrie armatur er rent. Der er let adgang til engangsvaskeklude,
hånddesinfektionsmiddel og handsker. Der er opsat instruktion om korrekt håndvask.
Som overfladedesinfektionsmiddel benyttes ufortyndet husholdningssprit.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj, som opbevares under tørre, ventilerede
forhold, når det ikke er i brug. Der er faste procedurer for vask af sengetøj.
Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Forældrekredsens BørnehaveSkyttebjerg 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.
Skyttebjergn overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev
vurderet ved besøget.
Dog anbefales det
• at erstatte frottehåndklædet på toilettet med engangshåndklæder, eventuelt som
frottevaskeklude, der lægges til vask efter hvert brug.
• Udelukkende at benytte flydende sæbe til håndvask. Fast sæbe er svær at holde
bakteriefri og flydende sæbe fordeles letter overalt på hænderne
(Hygiejne i daginstitutioner side 48)
Derudover anbefales det at følge Børneområdets retningslinjer for overfladedesinfektion.,
hvor det anbefales at benytte færdigblandet overfladedesinfektionsmiddel.
Se håndbogen på Børneområdets hjemmeside
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