Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 6. december 2016 været på besøg i Børnehaven
Rudegårds Alle. Ved besøget deltog daglig leder Lisbeth Maagensen,
sundhedsplejerske Anne Lorenzen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Sidste besøg fandt sted i 2012.
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
Lisbeth Maagensen oplyser:
Normering:
Børnehaven Rudegårds Alle er normeret til 20 børn i alderen 1 til 7 år. Der er i 4
store og 4 små børnetoiletter i huset.

Indeklima:
Der kan være koldt på gulvet. Institutionen har isolerende Airexmadrasser, som
børnene sidder på.
Rengøringsstandard
Rengøring er for nylig overgået til nyt selskab. Niveauet er ok efter lidt
startvanskeligheder. Der er et godt samarbejde med den tilsynsførende.

Hygiejne- og sundhedspolitik:
Institutionen er meget opmærksom på hygiejne, blandt andet med faste rutiner og
procedurer for håndhygiejne, brug af handsker, håndtering af vasketøj m.m.
Som en del af ADL træning lærerbørnene at vaske hænder. Visualisering med
Boardmakerkort, for eksempel med ble, håndvask, sæbe m.m.
Der er særlige procedurer for de børn, der får sondemad. Dette sker i tæt
samarbejde med forældrene og personalet deltager af og til i møder med diætist o.l.
Ved medicingivning til børn i institutionstiden, følges kommunens vejledning på
området.
Personalet er på førstehjælpskursus cirka hvert halve år. Retningslinjer og
forholdsregler, når et barn får krampeanfald, repeteres jævnligt.
Der er faste aftaler vedrørende, hvem der har ansvaret for oprydning og rengøring,
for eksempel af køleskabe.
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Børnehaven Rudegårds Alle 2014
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Rudegårds Alle 2014 fremstod lokalerne pæne,
rene og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske
retningslinjer.
Dog anbefaledes det, at toilet/puslerum ikke benyttes til opbevaring.
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på denne anbefaling: der er velindrettede og
ryddelige depotrum i institutionen og i puslerum opbevares kun det nødvendige
inventar og udstyr.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, 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 velholdt og rent. Der er hjul under det meste,
hvilket letter rengøring. Puder og hynder har vaskbart betræk, ligesom Airex
madrasserne kan rengøres. Ventilationsriste er rene. Linoleumsgulvet helt og rent.
Der er ingen løse tæpper. Måtter ved dørene er med i ”måtterenseordning” og renses
jævnligt.

Soverum/krybberum: Hvert barn har egen madras og sengetøj, som opbevares under
tørre ventilerede forhold.
Puslerum: Ryddelige og rene. Der er adgang til sæbe, engangshåndklæder,
plastikforklæder, håndesinfektion og overfladedesinfektion. Der er affaldsspand isat
plastpose og med pedalbetjent låg. Der er opsat boardmakerkort til illustration af
håndvask m.m.
Garderober: Velindrettede og ryddelige. Ligger ikke i tilslutning til indgangsdøren.
Depotrum: i stueetagen et velindrettet og ryddeligt rum til pædagogiske materialer. I
kælderen et rum til toiletpapir og andre depotvarer. Er tørt og ryddeligt, men der er
ikke en hylde lige over gulvet, så bleerne opbevares direkte på gulvet.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Rudegårds Alle fremstår lokalerne pæne, rene 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 Rudegårds Alle overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de
områder, vi har vurderet ved besøget.
For at undgå fugt, anbefales det, at depotvarer ikke opbevares direkte på gulvet. Man
kan eventuelt etablere en reolhylde få centimeter over gulvet.
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Yderligere information
Hygiejnerapport Rudegårds Alle 2014
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune
Hygiejne i daginstitutioner
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.
Sundhedsstyrelsen 2013
Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
Sundhedsstyrelsen 2013
Bleskift efter alle kunstens regler.
Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Fødevarestyrelsen 2009
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner
Sundhedsstyrelsen juli 2009
Forebyggelsespakke om hygiejne.
Sundhedsstyrelsen 2012
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk)
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk)
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk)

