Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 16. maj 2017 for anden gang været på besøg i Karethen.
Ved besøget deltog daglig leder Brith Lygre og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
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 Brith Lygre oplyser:
Normering:
Karethen er normeret til 24 (max26) vuggestuebørn og 42 (max 46) børnehavebørn.
Børnetoiletter:
Der er i alt 5 toiletter i børnehavedelen og 4 i vuggestuen
Sygefravær:

Er generelt lavt.
Indeklima:
Ventilationssystemet er efterset og reguleret for nylig og fungerer fint. Der luftes
jævnligt ud og det betyder et behageligt indeklima. Dog bliver der tung, fugtig lugt,
når børnenes våde overtøj hænger i de små garderober, som ligger i tilslutning til
anretterkøkkenet. Det kunne være hensigtsmæssigt med en grovgarderobe til vådt
overtøj og støvler. Der er 40 garderobepladser til 42-44 børnehavebørn og den
trange pladshar også betydning for indeklimaet
Gulvene er kolde, så det er nødvendigt med tæppe eller hynder, når børnene leget
på dem.
Rengøringsstandard:
Institutionen fik nye linoleumsgulve i 2014 og det har lettet rengøringen. Niveauet er
rengøringsvenlige og niveaet er pt fint.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Der er fokus på håndhygiejne med faste rutiner. Hånddesinfektionsmiddel
medbringes på ture ud af huset. Forældre opfordres til at vaske hænder med
børnene ved aflevering og afhentning og der er opsat hånddesinfektionsmiddel til de
voksne ved indgangsdørene.
Udeophold prioriteres. Der er skovbørnehave for de 3-6 årige og vuggestuebørnene
er ude hver dag.
Gulvtæpper/måtter ved døre og garderober skiftes af tæppefirma hver 14. dag om
sommeren og hver uge om vinteren.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Karethen i 2014
Ved hygiejnebesøget i i Karethen i 2014 fremstod lokalerne pæne, rene og ryddelige
med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Det anbefaledes:
 At løse gulvtæpper fjernes. Det er lettere at rengøre gulvene, når der ikke er
tæpper.
 At også børnene får vasket hænder efter hvert bleskift
Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Børnene får vasket hænder efter bleskift. Der er stadig små løse gulvtæpper på
stuerne.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, garderober, puslerum, toiletter, 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. Legetøjet opbevares i kurve og på åbne hylder. Gulvene
rene. De løse tæpper støvsuges og fjernes før gulvvask to gange om ugen.
Tæpperne fremstår rene, men er lidt for store til at komme i vaskemaskine.
Ventilationskanaler rene.
Garderober:
Er ryddelige og velindrettede, men små og de ligger i tilslutning til anretterkøkkenet
uden døre eller afskærmning.
Toiletter:
Fremstår rene. Der er engangshåndklæder og flydende sæbe og adgang til handsker
og hånddesinfektionsmiddel. Affaldsspand med pedalbetjent låg.
I det ene toiletrum opbevares skiftetøj med mere i kurve og på åbne hylder. Hylderne
er overfyldte og rodede. Det andet toiletrum (Vinkestuen) er ryddeligt og overskueligt.
I begge toiletrum er skamler med uld- eller fløjlsbetræk.
Puslerum:
Velindrettede og rene. Let tilgængelige vaskeklude, sæbe, håndsprit og
overfladedesinfektionsmiddel. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg samt særlig
blespand. Rummet bruges til opbevaring af mapper, bøger, legetøj mm.
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
Depotrum:
På stuerne er høje skabe med låger, der benyttes til opbevaring. I kælderene er
indrettet depot i forbindelse med vaskerummet. Depotvarerne opbevares overskueligt
på åbne hylder og frit af gulvet.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Karethen fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Dog er der er
indrettet garderobe i forlængelse af køkkenet, hvilket har betydning for indeklimaet.
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.



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 alt unødvendigt inventar i toilet- og puslerum og
erstatte uhensigtsmæssigt møblement (skamler med uld- eller fløjlsbetræk)
med inventar, som er let at rengøre.



På stuerne er løse tæpper, som er så store at de er svære at vaske. Det
anbefales, at erstatte de løse tæpper med mindre tæpper eller hynder, der er
lette at flytte og kan vaskes.
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