Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 18. april 2016 været på besøg i Honningkrukken (tidligere
Bukkebruse, Egehegnet og Solsikken) Ved besøget deltog daglig leder Annemarie Hempel
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
Annemarie Hempel oplyser:
Normering:
I 1. hus er 26 vuggestuebørn + dagplejens vikarhus.
I 2. hus er 56 to- til fireårige børn
I 3. hus er 46 fire- til seksårige børn
Børnetoiletter:
Der er i alt 13 børnetoiletter i institutionen.
Sygefraværet:
Er lavt blandt både børn og voksne,
Indeklima:
Ingen klager ud over støjproblemer i et enkelt lokale.

Rengøringsstandard
Ikke tilfredsstillende. Særligt flader og dørkarme og lignende er snavsede og ofte er
der søer af snavset vand på gulvet efter gulvvask. Køkkendamen er ansvarlig for
kontakt med tilsynsførende og samarbejdet fungerer godt. Der sendes månedlige
kvalitetsrapporter og det kan gøre rengøringsniveauet bedre efter men kun kortvarigt.
Hygiejne- og sundhedspolitik:
Honningkrukken er en fusion af tre institutioner og fusionsprocessen har stået på i
flere år. Der er blevet ryddet op, sorteret, smidt væk og sat i system. En del af
institutionen er blevet renoveret og faste gulvtæpper er fjernet.
Der er oprettet et nyt børnetoilet og der er ønske om et toilet med adgang fra
legepladsen. Der er ved at blive installeret håndfrit armatur i hele institutionen.
Der er udnævnt ”gangvoksne” med ansvar for brug af gangarelaer, oprydning m.m.

Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletrum, puslerum og garderober.
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. Legetøjet opbevares i kasser med hjul. Lodrette flader, paneler
m.m. er snavsede. Linoleumsgulvet er helt og uden revner, men paneler er snavsede og
støvede. Rumdeler på hjul. Virker også støjdæmpende. Små løse gulvtæpper, som
støvsuges dagligt og fremstår rene.

Soverum: Ryddeligt og rummeligt. Hvert barn har egen madras og sengetøj, som
opbevares under tørre ventilerede forhold i specialbygget opbevaringsmøbel med
hjul.
Toiletrum: Er gamle og slidte, men velindrettede. Håndvaske og toiletter rene. Der er
fyldt op med toiletpapir, flydende sæbe og papirhåndklæder. Der ligger overtøj oven
på skabene.
Puslerum: Velindrettet. Fra puslepladsen er let adgang til vaskeklude, handsker samt
desinfektionsmiddel til hænder og til overflader. Hylder med markering af, hvad der
skal ligge hvor. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg samt særlig spand til bleer..
I vuggestuens puslerum ligger en stor bunke dyner på gulvet og der hænger
soveposer i vinduet.
Garderobe i hus 2: Rummelig, ryddelig og velindrettet. Paneler og døre er snavsede
og støvede.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Honningkrukken 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.
Honningkrukken overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.
Det anbefales:




At gennemgå rengøringsplaner, 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. Overtøj, dyner og
soveposer bør ikke opbevares i toilet- og puslerum. De ting, det er nødvendigt at
have i toiletrummene opbevares mest hensigtsmæssigt i lukkede skabe og
kasser.

Efter besøget er der indrettet et skab til opbevaring til dyner og soveposer, så det
ikke opbevares i toiletrummet.
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Yderligere information
Hygiejnerapport Bukkebruse, Egehegnet og Solsikken 2012
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)

