Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum
Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt 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
Bente Mahrt oplyser:
Normering:
Børnehaven er normeret til 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Der er i alt 4
børnetoiletter i institutionen.
Sygefraværet:
Er lavt blandt både børn og voksne,
Indeklima:
Er ok, men der kan være varmt om sommeren.
Rengøringsstandard
Ikke tilfredsstillende. Særligt gulve under garderober, bag toiletter og lignende er
snavsede. Der bliver gjort rent om aftenen, så rengøringspersonale og pædagogisk
personale møder ikke hinanden.

Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.:
Hygiejne er et indsatsområde i virksomhedsplanen. Der er fokus på håndhygiejne,
blandt andet med årligt tilbagevendende projekt om håndvask med børnene.
Forældre vasker hænder med børnene når de afleveres og hentes. Børnene vasker
hænder inden måltider, efter toiletbesøg, når de kommer ind udefra samt ved behov.
Der er flere steder opsat håndspritdispensere til de voksne.
Der er faste procedurer for udluftning, vask af hynder, afvaskning af borde, oprydning
og vask af køkkenskabe, køleskab m.m.
Vasketøj håndteres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Nærum Menighedsbørnehave i 2012
Ved hygiejnebesøget i Nærum menighedsbørnehave i 2012 fremstod lokalerne
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.
Nærum menighedsbørnehave overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de
fleste områder.
Det anbefaledes
• at gennemgå rengøringsplaner og procedurer for gulvvask og rengøring af
toiletter og puslerum, således at rengøringsstandarden og hygiejneniveauet
højnes.
• Det anbefales, at der er adgang til rene krus på stuerne, når børnene har brug for
at drikke vand.
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Institutionen har netop fået nyt rengøringsselskab, men desværre er der fortsat
problemer med rengøringsstandarden
Børnene har stadig deres eget krus til drikkevand stående i holder i børnehavens
toiletrum.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, gangarealer, toiletter, puslerum 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 og velindrettede. Legetøj opbevares i plastikkasser. Hynder og puder har
rengøringsvenligt betræk. Linoleumsgulvet ikke helt rent i hjørner og langs paneler.
Toiletter:
Fremstår ryddelige og velindrettede
Toiletkummer med brunlige aflejringer og fliser og vandrør snavsede

Der er let adgang til sæbe, engangshåndklæder og handsker.
Hvert barn har et krus hængende i holder med barnets mærke. Børnene bruger
krusene, når de skal have vand.
Puslerum:
Rummelige, rene og ryddelige. Der er let adgang til flydende sæbe, vaskeklude,
engangshandsker og overflade- og hånddesinfektionsmiddel. Puslemadrassen er hel
og uden revner. Der er særlige affaldsspande til bleer.
Soverum:
Velfungerende system, hvor hvert barn har sin egen køje, der foldes ud, når den skal
bruges. Sengelinned vaskes en gang om måneden.
Depotrum:
Ved en tidligere garderobe er et lille rum, der nu bruges til opbevaring. Det er planen
at indrette det til depotrum.
Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Nærum menighedsbørnehave 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. Nærum menighedsbørnehave overholder Sundhedsstyrelsens
retningslinjer på de fleste områder.
Rengøring
Det anbefales at gennemgå planer og procedurer for rengøring, således at
rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes og overveje muligheden for synlig
rengøring, så rengøringspersonale og pædagogisk personale møder hinanden og
kommunikationen lettes.
Drikkevand
Drikkevand skal som hovedregel hentes i køkkenet, hvor der er mindre risiko for
smittespredning end ved håndvasken på toilettet. Børnene bør have adgang til rene
krus, når de har brug for at drikke. Krus, der genbruges i løbet af dagen, giver
mulighed for, at børnene forveksler krusene og dermed øget risiko for
smittespredning.
Det anbefales, at der er adgang til rene krus på stuerne, når børnene har brug for at
drikke vand. Se yderligere om børns adgang til koldt friskt drikkevand på
Børneområdets intranet under Mad og drikke
Indretning af depot og lagerrum
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at rummene organiseres, så depotvarerne opbevares i
et let tilgængeligt, overskueligt og hygiejnisk forsvarligt system.

Depotrum skal være udstyret med hylder, så gulvet kan gøres rent. Lukkede hylder
og skabe er at foretrække frem for åbne hylder, der samler støv. Depotvarer må ikke
placeres direkte på gulvet.
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