Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 18. juni 2019 været på besøg i Pilegården. Ved besøget
deltog daglig leder Charlotte Møller og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Sidste besøg fandt sted i 2016
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
Charlotte Møller oplyser:
Normering:
Pilegården har aktuelt 115 børn, heraf 53 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn.
Børnetoiletter:
Der er i alt 17 børnetoiletter i institutionen, 7 i vuggestuegruppen, 9 i
børnehavegruppen og 1toilet i forbindelse med legepladsen.
Sygefraværet:
I vinterhalvåret er der mange forkølede vuggestuebørn, men generelt er
sygefraværet på grund af smitsomme sygdomme lavt blandt både børn og voksne

Indeklima:
Indeklimaet er fint efter der er kommet nye vinduer i hele huset. Der er problemer
med fugt i garderoben, når børnenes våde vintertøj hænger natten over.
Rengøringsstandard
Ikke tilfredsstillende. Særligt flader og dørkarme og lignende er snavsede. På trods af
mange tilbagemeldinger om mangler, er niveauet ikke godt nok. Der bliver gjort rent
om aftenen, så rengøringspersonale og pædagogisk personale møder ikke hinanden
og det er svært at kommunikere.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Fokus på hygiejne, blandt andet med håndsprit ved indgangene og blå overtrækssko
til forældrene og hygiejnetemaer i nyhedsbreve. Børnene opfordres til håndhygiejne
også på ture ud af huset, hvor der medbringes engangsvaskeklude til børnene og
håndsprit til de voksne.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Pilegården 2016
Ved hygiejnebesøget i Pilegårdeni 2016 fremstod lokalerne pæne, rene og ryddelige
med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Gulvene
var slidte og fremstod ikke rene ved besøget.
Det anbefaledes:


At gennemgå rengøringsplaner, herunder rutiner for klargøring af lokaler til
rengøring, så rengøringsniveauet kan højnes. Eventuelt kan overvejes synlig
rengøring, så dialogen mellem rengøringspersonale og pædagogisk personale
lettes.



At overveje hensigtsmæssig organisering af opbevaring og depotplads, så
opbevaring i toiletrum så vidt muligt undgås. I toiletrum sker en ophobning af virus
og bakterier og dermed er der risiko for forurening af det, der opbevares i rummet.
Det vil sige, at der skal være så få ting i rummet som muligt. De ting, det er
nødvendigt at have i toiletrummene opbevares mest hensigtsmæssigt i lukkede
skabe og kasser.



At udskifte slidte puslemadrasser

Ved besøget i 2019 fulgte vi op på disse anbefalinger:
Der er ikke indført synlig rengøring. Panelerne i gangarealerne er malet, hvilket letter
rengøringen, men niveauet er stadig ikke i orden
Toilet og puslerum benyttes ikke længere som depot
Puslemadrasserne er udskiftet

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletrum, puslerum, garderober og depot.
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. Linoleumsgulvet er slidt og fremstår snavset, særligt i
hjørner, langs paneler og under de løse gulvtæpper.
Toiletrum
Ryddelige og rummelige. Håndvaske og toiletter fremstår rene. Der er fyldt op med
toiletpapir, flydende sæbe og papirhåndklæder samt håndsprit.
På væggen hænger indrammede billeder. En rude ved puslepladsen er dækket af
pap, der er klæbet på ruden.
Puslerum:
Ryddelige og rene. Fra puslepladsen er let adgang til vaskeklude, handsker samt
desinfektionsmiddel til hænder og til overflader. Puslemadrassen er hel og uden
revner. Der er spand med pedalbetjent låg til affald.
Opbevaring sker i flettede kurve. På væggen hænger indrammede billeder
Garderobe:
Rummelig, ryddelig og velindrettet. Dog er de ældste garderobepladser kun 20 cm
brede, så det kniber med plads til vinterovertøjet. De har ikke en rist til fodtøj, men en
plade, hvilket besværliggør rengøring.
Kurve og kasser til glemmetøj står direkte på gulvet, hvilket besværliggør rengøring.
Måtter på gulvene skiftes og vaskes i måtteservice.
Depot:
Lille, men ryddeligt og velindrettet.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Pilegården fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Gulvene er slidte
og dermed vanskelige at rengøre og de fremstod ikke rene ved besøget.
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.
Pilegården overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er
vurderet ved besøget.

Der er følgende bemærkninger og anbefalinger:
Linoleumsgulvene i opholdrummene er slidte og dermed sværere at rengøre. De
fremstår snavsede ved besøget, særligt i hjørner og under hynder og løse tæpper.
Det anbefales at gennemgå rengøringsplaner og procedurer for klargøring af
lokalerne til rengøring således at rengøringsstandarden og hygiejneniveauet højnes.
Løse tæpper bør være så små, at de let kan fjernes i forbindelse med rengøring.
Det anbefales at gennemtænke indretning og funktion i børnehavens garderobe,
blandt andet hensigtsmæssig opbevaring af glemmetøj og muligheder for at tørre
vådt vinterovertøj.
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.
Det anbefales at fjerne udsmykning på væggene i toilet- og puslerum.
Flettede kurve til opbevaring bør erstattes af kasser, der let kan rengøres.
Det pap, der aktuelt dækker en rude ved puslepladsen, skal erstattes af materiale,
der kan rengøres.
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