Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 26. juni 2019 været på besøg i Dronninggård Børnehus.
Ved besøget deltog daglig leder Mette Sangstad, afdelingsleder Anne Mette Olesen
og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen
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
Sidste hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus var i oktober 2017.
Indledende samtale
Mette Sangstad og Anne Mette Olesen oplyser:
Dronninggård Børnehus har aktuelt 105 børn, heraf 35 vuggestuebørn og 70
børnehavebørn.
Børnetoiletter:
Der er i 5 toiletter i vuggestuen og 6 toiletter (og 4 vandhaner) i børnehaven.
I Villaen er 1 børne- og et voksentoilet både i stuetagen og på 1. sal.
Børnehavebørnene har lang vej fra legepladsen til toiletterne. Det giver en del
problemer, særligt for de børn, der netop er blevet renlige.

Sygefravær:
I foråret var en periode med ophobning af maveinfektioner, men ellers er sygefravær
på grund af smitsomme sygdomme generelt lavt både blandt børn og voksne.
Indeklima:
Der er fodkoldt i vuggestuen. Det afhjælpes med løse gulvtæpper.
På Bavianstuen, der vender mod sydvest, kan der blive meget varmt om sommeren.
I 2017 forsagede et skybrud indtrængning af vand i børnehuset og snere var der
overløb af kloakvand i vuggestuen. I 2018 blev både børnehave og vuggestue
vandskadet på grund af en fejl på en opvaskemaskine.
I forbindelse med den efterfølgende renovering er kloaksystemerne gennemgået og
der er opsat foranstaltninger, der gør, at vandet fremover ikke ledes ind i
institutionsbygningen ved skybrud mm.
Rengøringsstandard
Der er fast rengøringspersonale, som gør det godt. Det kan knibe lidt i hjørner og
under reoler, men niveauet er generelt tilfredsstillende.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Der er fokus på hygiejne i forbindelse med bleskift og toiletbesøg. For eksempel
medbringer børnene ikke legetøj til toilet og puslerum.
Der er faste rutiner for solbeskyttelse. Om sommeren er børnene smurt med
solcreme hjemmefra og de smøres en gang til om eftermiddagen i institutionen. Der
skabes skygge med solsejl og parasoller på legepladsen. Børnene har solhat på, når
de er ude og bliver inde, når solen er meget stærk.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus 2017
Ved hygiejnebesøget havde vi særligt fokus på følgerne efter to vandskader i
sommeren 2017. Lokalerne fremstod ryddelige og med en hensigtsmæssig
indretning. Renoverong efter vandskaden var fortsat i gang.
Det anbefaledes at møbler så vidt muligt løftes over gulvet med ben eller hjul, for at
lette rengøring og mindske risiko for fugtskader og at maleforklæder mm ikke
opbevares i toilet- og puslerum.
Ved besøget i 2019 fulgte vi op på disse anbefalinger:
De fleste møbler er fri af gulv og toilet- og puslerum bruges ikke til opbevaring.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletrum, puslerum, garderober, 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:
Velindrettede, ryddelige og rene. De fleste møbler og øvrigt inventar er med hjul
under, hvilket letter rengøring. Legetøj opbevares i kurve og på hylder. På gulvene
ligger løse gulvtæpper. Gulvet under er ikke rent.
Toiletrum i børnehaven:
Velindrettede og ryddelige. Der er flydende sæbe og let adgang til handsker,
vaskeklude og engangshåndklæder. Håndspritten er placeret ved døren og kan ikke
nås fra puslepladsen. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg.
Toiletrum i Villaen:
Fremstår slidte, men rene. I stueetagen et børne- og et voksentoilet plus en børneog en voksenhåndvask. En stejl trappe fører til første sal, hvor der er et børne- og et
voksentoilet samt en håndvask i børnehøjde med tre haner.
Puslerum:
ryddeligt, rent og velindrettet. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder og adgang
til handsker, engangsforklæder og desinfektionsmidler til hænder og overflader. Der
er affaldsspand med pedalbetjent låg. På vægge og spejle er billeder og anden pynt.
Garderober:
ryddelige, rummelige og velindrettede. Praktisk kasse med hjul til glemmetøj, med
hynde, så den også kan benyttes til at sidde på. Måtter skiftes og rengøres med
måtteservice.
Soverum:
Velindrettet med små køjesenge. Dyner mm opbevares særskilt under tørre
ventilerede forhold, når det ikke er i brug.
Depotrum:
Ryddeligt, velindrettet og overskueligt. Depotvarer opbevares på åbne hylder og frit
af gulvet.
Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus 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.
Dronninggård Børnehus overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de
områder, der er vurderet ved besøget.
Der er følgende bemærkninger og anbefalinger:
Løse tæpper bør være så små, at de let kan fjernes i forbindelse med rengøring.
Der bør overvejes muligheder for mere rengøringsvenlige løsninger i de fodkolde

vuggestuerum – for eksempel skummåtter, der kan vaskes og er lette at fjerne i
forbindelse med rengøring.
Det anbefales at fjerne udsmykning på væggene i toilet- og puslerum.
I toilet- og puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko
for forurening af de ting, der er i rummet. Der bør derfor være så få ting i rummene
som muligt, og de nødvendige møbler og inventar skal kunne rengøres/desinficeres.
Håndsprit skal placeres, så det er let tilgængeligt fra puslepladserne.
Der er for få tilgængelige håndvaske til børnehavebørnene og de har lang vej fra
legepladsen til toiletterne. Det kan gøre det vanskeligt at nå toilettet i tide, særligt for
de børn, der netop er blevet renlige.
Det anbefales i samarbejde med Dagtilbudsområdet at gennemtænke mulighederne
for at lette adgang til toiletter og håndvaske for børnehavebørnene.
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