Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
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.
Sundhedstjenesten har været på besøg i Bistrup Have den 16. februar 2017. Ved besøget
deltog daglig leder Pia Pedersen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Indledende samtale
Den daglige leder Pia Pedersen oplyser:
Normering:
Der er pt indskrevet 92 børn: 34 vuggestuebørn og 58 børnehavebørn og der er i alt 13
børnetoiletter i huset.
Rengøringsstandard:
Er generelt OK. Der er god dialog med rengøringspersonalet og den tilsynsførende. Gulvene
er gamle og slidte og dermed sværere at gøre rene. Det kniber især i vuggestuen.
Indeklima:
Der kan være fodkoldt og det trækker i vuggestuen. Der er fokus på at gøre noget ved det.
Sygefravær:
Generelt lavt. I perioder ophobning af smitsomme sygdomme i vuggestuen.
Hygiejneprocedurer og sundhedspolitik:
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. Forældrene vasker hænder med børnene
morgen og eftermiddag og der er opsat let tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel til de voksne

ved indgangen, i alrummet og i vuggestuernes puslerum. To gange om året afholdes
hygiejneuger, blandt andet med håndvaskesange og vask af legetøj og møbler sammen med
børnene.
Institutionen er blevet renoveret. I køkkenet er der kommet mere plads, så for eksempel
rulleborde kan være i køkkenet og ikke behøver at stå på gangen. I vuggestuen er der
kommet en velindrettet og rummelig fælles garderobe i det tidligere alrum. Gulvet kan blive
snavset, når det er regn og sne, men det klares hurtigt ved at tørre det over med en svaber,
så rummet også kan benyttes til andet end garderobe. I de gamle små garderober ved hver
stue er nu indrettet depot.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Bistrup Have 2015
Ved hygiejnebesøget i Bistrup Have i 2015 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning,
der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Det anbefaledes
•

at fjerne alt unødigt inventar m.m. fra toilet og puslerum

•

at sikre, at institutionen har de rette hygiejneprodukter, og at de bruges hensigtsmæssigt

•

at erstatte store gulv tæpper med mindre tæpper eller hynder, der er lette at flytte vaske.

•

At indrette depotet, så depotvarer ikke placeres direkte på gulvet.

Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Pyntetæpper, maleforklæder og andre ting er flyttet fra toilet- og puslerum. Institutionen
følger nu kommunens indkøbsaftale, blandt andet vedrørende hygiejneprodukter.
De største gulvtæpper er væk og institutionen er med i måtteordningen.
Der er ryddet op i depotet og depotvarer opbevares på hylder
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter og puslerum, garderober 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. Inventaret slidt, men rent. I børnehavens alrum har de fleste møbelr hjul, så de er
lette at flytte i forbindelse med rengøring. Legetøj opbevares på åbne hylder og i lukkede
kasser. Der er næsepudsestationer på alle stuer med håndsprit og papir. Linoleumsgulve og
paneler er slidte.
Toiletter:

Ryddelige. Håndvaske, armatur, toiletter og gulve er ok rene. Der er adgang til flydende
sæbe, papirhåndklæder og hånddesinfektionsmiddel.
Puslerum:
Rene. Der er let adgang til flydende sæbe, vaskeklude, engangshandsker og -forklæde samt
overflade- og hånddesinfektionsmiddel. Skiftetøj mm. opbevares i kurve. Puslemadrassen er
hel og uden revner. Der er affaldsspande isat plasticpose og med pedalbetjent låg. Tømmes
et par gange om dagen
Soverum/krybberum:
Ryddelige. Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og
madrasser opbevares særskilt under tørre, ventilerede forhold i depotrum indrettet i tidligere
garderobe Sengetøjet vaskes jævnligt.
Garderober:
I vuggestuen er en stor velindrettet og ryddelig garderobe tæt ved indgangsdøren.
Garderobemoduler er på hjul, så de er lette at flytte. Der ligger rene måtter på gulvet, men
der er ingen rist foran indgangsdøren.
Depotrum:
I kælder: Ryddeligt, rummeligt og velindrettet med reoler som er løftet over gulvet, så
rengøring lettes.
I tidligere garderobe, tæt ved stue og puslerum: velindrettet og ryddeligt.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Bistrup Have 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.
Bistrup Have overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev vurderet
ved besøget.
Det anbefales, at skiftetøj og andre ting, der skal være let tilgængelige i puslerum, opbevares
i kasser eller trådkurve, der er lette at rengøre.
Det anbefales at anbringe en skraberist uden for indgangsdørene, så sand, grus og jord kan
skrabes af fodtøjet inden man kommer ind i garderoben.
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