Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 3. marts 2017 været på besøg i Skovlyhuset. Ved
besøget deltog daglig leder Katrine Binau 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
Daglig leder Katrine Binau oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 25 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn og der er i alt 6
børnetoiletter i huset, heraf et med direkte adgang fra legepladsen.
Et børnetoilet er nedlagt i forbindelse med ombygning.
Sygefravær:
Generelt lavt.
Rengøringsstandard:
Niveauet er skiftende, men aktuelt rimeligt. Det pædagogiske personale bruger
meget tid på opfølgning og det er nødvendigt med tæt kontakt med den
tilsynsførende. Institutionen blev renoveret i 2014 og er dermed blevet mere
rengøringsvenlig.
Indeklima:

Der har været problemer med regulering af ventilation og temperatur, men det men
det fungerer godt nu og der er ingen indeklimagener.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Skovlyhuset er pædagogisk idrætsinstitution, hvilket blandt andet har betydning for
indretning af lokalerne. Der er således ingen løse gulvtæpper og så lidt inventar som
muligt. Dette gør det lettere at opretholde et højt hygiejnisk niveau.
Personalet har fokus på oprydning og klargør lokalerne til rengøring.
Institutionen er skofri og måtterne ved indgangsdørene rengøres via måtteordning.
Der er opsat håndsprit til de voksne ved indgange, på stuerne og i toilet- og
puslerum. Der er faste rutiner for håndvask, blandt andet inden spisning, efter
legeplads og efter toiletbesøg.
I Skovlyhuset er mange tosprogede familier. Det kan være en udfordring ved
kommunikation i forbindelse med smitsomme sygdomme og personalet efterlyser
skriftligt materiale oversat til relevante sprog vedrørende retningslinjer ved
smitsomme sygdomme hos børnene.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Skovlyhuset 2014
Ved hygiejnebesøget i Skovlyhuset i 2014 fremstod lokalerne ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Skovlyhuset
overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev vurderet ved
besøget.
Dog anbefaledes, at børnene får vasket hænder efter hvert bleskift og at
hånddesinfektionsmiddel er let tilgængeligt i puslerummet.
Rengøringsniveauet på i børnehavens toiletrum var ikke tilfredsstillende som det
fremstod ved besøget og inventaret var meget slidt.
Det anbefaledes at gennemgå planer og procedurer for rengøring af rummet, således
at rengøringsstandarden og hygiejneniveauet kunne højnes samt at udskifte defekte
og slidte pusleborde og andet inventar.

Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger.
Både børn og voksne får vasket hænder efter bleskift og hånddesinfektionsmiddel er
let tilgængeligt flere steder i huset.
Der er kommet nye pusleborde og puslerummene er renoveret.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter, puslerum 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 med god gulvplads og uden meget inventar. Legetøj opbevares i kurve.
Hynder og madrasser med vaskbart betræk. Ingen løse gulvtæpper. Der er sæbe,
engangshåndklæder og ved håndvasken og hånddesinfektionsmiddel er let
tilgængeligt.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madrasser
opbevares særskilt under ventilerede forhold.
Toiletter:
Fremstår ryddelige og rene. Der er let adgang til flydende sæbe, engangshåndklæder
og hånddesinfektionsmiddel. Håndvaskene er rene med berøringsfrit armatur.
Puslerum:
Fremstår ryddelige og rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og
engangshåndklæder og let adgang til handsker, hånddesinfektionsmiddel og middel
til overfladedesinfektion. Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose og
særlig affaldsspand til brugte bleer. Puslemadrassen desinficeres efter bleskift.
Gulvet er terrassogulv med "nopper" hvilket gør det skridsikkert, men svært at holde
rent. Børnenes skiftetøj og bleer opbevares i plastikkasser. Der er en del ting i
rummet: på en hylde over toilettet er en kost og et fejeblad, i en kurv ligget en rulle
gaffatape og en guldtaske, på væggen hænger en personalejakke og der hænger
poser med børneskiftetøj på døren ind til puslerummet..

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Skovlyhuset fremstår lokalerne 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.
Skovlyhuset overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er
vurderet ved besøget.
Der er følgende bemærkninger:

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 puslerummene
Vi vil undersøge om der findes informationsmateriale om smitsomme sygdomme hos
børn oversat til relevante sprog.
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