Orientering til daginstitutioner vedr. hygiejnetilsyn
Hygiejnetilsyn sker i henhold til Sundhedslovens § 124 og bekendtgørelse om
forebyggende sundhedsundersøgelser for børn, og skal fremme sundhed og trivsel
og medvirke til at nedbringe forekomsten af smitsomme sygdomme i
daginstitutioner i Kalundborg Kommune.
Skemaet "Hygiejnetilsyn i daginstitutioner" anvendes til vurdering af de hygiejniske
forhold, og skal ses som et dialogbaseret arbejds- og udviklingsredskab for
Dagtilbud og Sundhedstjenesten. Tilsynet og gennemgang af skemaet skal ligeledes
sikre kvaliteten og at dagtilbuddene lever op til rengørings- og hygiejnestandarder
alle steder, hvor børn opholder sig.
Sådan foregår tilsynet og sådan anvendes skemaet
Hygiejnetilsynet varetages af sundhedsplejerskerne og skal foretages hvert år i
daginstitutioner. Inden tilsynet kontakter sundhedsplejersken lederen af
daginstitutionen. Tilsynet varer ca. 1½ time.
Skemaet "Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Kalundborg
Kommune" findes i værktøjskassen på medarbejderportalen. Brug evt. søgefeltet og
skriv: "Hygiejnetilsyn" og find hygiejnetilsynsskema. Dette udfyldes af institutionen
som oplæg til Sundhedstjenestens hygiejnetilsyn.
I hygiejnetilsynet tilføjes evt. ændringer i skemaet i fællesskab med
institutionsleder eller dennes repræsentant og sundhedsplejerske. Skemaet
udskrives i tre eksemplarer, som underskrives af institutionsleder eller dennes
repræsentant og sundhedsplejerske.
Et eksemplar beholdes af institutionen og et eksemplar sendes til lederen af
Sundhedstjenesten og et eksemplar sendes til områdeleder for daginstitutionen.
Vedr. spørgsmål kan der rettes henvendelse til Sundhedstjenesten
bodil.giversen@kalundborg.dk, tlf. 20 20 23 73

Med venlig hilsen
Bodil Giversen
Ledende sundhedsplejerske
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Dato for hygiejnebesøg: 14/5-20
Institutionens navn: Aktivarius
Leders navn: Claus Dueholm
Sundhedsplejerskens navn: Kirsten Rønje

Opfølgning fra sidste hygiejnebesøg, dato:
Opbevaring af desinfektionsmidler i personalegarderobe.
Desinfektionsmidler som sprit til overflader, håndsprit , spritswaps osv, står på hylde i Ca 1
meters højde. Lige ved siden af står faktisk en lille trappe/rutchebane, så ihærdige børn kan
nå alle flasker. Døren til garderoben står åben.
Det tilrådes at desinfektionsmidler, enten står i et aflåst rum, eller som minimum bliver
anbrágt på utilgængelige hylder, som børn overhovedet ikke kan komme til. Claus Dueholm
vil få dette effektueret hurtigst muligt.
Tidlige er det påtalt at affaldsspande på stuer er åbne uden låg. Der er nu indkøbt
pedalspande til alle stuer og toiletter

Vurdering af hygiejniske forhold mv.

2/14

Institution:Aktivarius

Dato:

Antal børn: 26 vgst / 58 bh
Kontaktperson/leders navn:

14/5-2020

Normeret til: 26/50

Alder: 0-6 år

Claus Dueholm

Anledning til besøget/vurderingen: Hygiejnetilsyn 2020
Vurdering udført af:

Kirsten Rønje, sundhedsplejerske.

Leders oplysninger/konklusion af fysiske forhold:
Er I tilfredse med rengøringen?
Ja

Nej

x
Hvis nej: Hvad er årsagen?

Fysiske forhold/indeklima/udearealer (støj, støv, træk, lugt, ventilationsanlæg, tobaksrøg)

Ingen

Tidligere problemer (inklusiv vandskader) og forslag til forbedringer

Ingen
Indretning (inde- og udefaciliteter, antal børn pr. stue, antal kvadratmeter mv.)

Ingen

Sygelighed - klager blandt børn og personale

3/14

Ingen
Registreres sygefravær hos børn?
Ja

Nej

x

Registreres sygdomsårsagen til fravær?
Ja

Nej

x
Er der procedure for information til forældre om smitsomme sygdomme?
Ja

Nej

x
Hvor henter I information om smitsomme sygdomme, og hygiejne i daginstitutionen?

Internet / SST /SSI /Sundhedsplejen.

Er der brandtilsyn?
Ja

Nej

x
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Sundhedstjenestens konklusion
Sundhedstjenestens konklusion, vurdering og anbefalinger til kommende periode:
Ændring af opbevaring af desinfektionsmidler i børnehøjde i åben garderobe.
Der er aldrig blevet installeret pusleborde på toilet i børnehave-afdelingen. Ved behov har man
brugt vuggestuefaciliteterne. Nu er der bestilt hæve/sænke-puslebord til BH, hvilket hæmmer
evt smittekæder.
Der har tidligere været kritik af at børnene sidst på dagen er blevet sat sammen på tværs af
“smitte-grupper” i de allerseneste åbningstimer. Lige pt slækker SST på afstandskrav og at der
sættes begrænsninger på børns antal af legepartnere. Man må dog være opmærksom på at der
ved fremtidige udbrud, bør smittevejene begrænses, så de holdes indenfor samme
“smittegruppe”
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Checkliste for aktuelle tilstande og procedurer

Det anbefales at bruge håndsprit indeholdende 70 - 85% sprit med ethanol tilsat glycerin.
Ved afspritning bruges denatureret ethanol 70 - 85% uden glycerin.
Det anbefales ikke at bruge klorhexidin på grund af risiko for udvikling af allergi.
Barnets væresteder:

Garderober
Ja
Delt i tørt og fugtigt område
Skab/garderobe til hvert barn (35 cm til hvert barn)

Nej

x
x

Er der hylde til fodtøj (så der kan gøres rent)

x

Er der tørremulighed for vådt tøj

x

Findes en skraberist udenfor alle indgangsdøre

x

Benytter børnene indesko

x

Benytter forældre/gæster overtrækssko

x

Opholdsrum for børn
Ja
Gulvet er vaskbart (vinyl, linolium, træ, fliser)

x

Gulvet er helt (uden revner)

x

Gulvet rengøres dagligt

x

Gardiner/persienner er rene

x

Procedure for rengøring af gardiner/persienner

x
x

Mekanisk ventilation rengøres

Foreligger der checklister vedr. eftersyn og rengøring

Nej

x
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Ja
Udluftning 2 - 3 gange dagligt af 5 - 10 minutter

x

Stole rengøres dagligt

x

Stole er rene

x

Bordplade afvaskes dagligt

x

Lamper er rene

x

Hylder og skabe er rene indvendig

x

Hylder og skabe er rene udvendig/ovenpå

x

Kasser o.l. med legetøj er rene

x

Kasser o.l. med legetøj rengøres 1 x månedligt

x

Legetøj ser rent ud

x

Legetøj rengøres når det er synlig snavset

x

Legetøj rengøres 1 x månedligt

x

Puder har vaskbart betræk

Nej

Ikke
aktuelt

Pudebetræk vaskes ved forurening

x

Vaskehyppighed for puder mindst 2 x årligt v/60 grader

x

Vaskehyppighed for tæpper og dyner
mindst 2 x årligt v/60 grader

x

Pudebetrækket ser rent ud

x

Madrasser har vaskbart betræk

x

Madrasbetræk vaskes ved synlig forurening

x
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Vaskehyppighed for madrasbetræk mindst 2 x årligt

Dørhåndtag rengøres dagligt
Bemærkninger:

x

x

Der er
ikke
riste ved
alle
yderdøre
men
fliser

Soverum
Ja
Hvert barn har sin madras, dyne og hovedpude

x

Sengetøj luftes efter brug

x

Sengetøj opbevares særskilt for hvert barn - i et tørt rum

x

Sengelinned vaskes mindst hver 14. dag

x

Nej

Er der procedure for vask af tøj 60 grader v/almindelig vask
og 90 grader v/ tøj (tilsmudset af afføring, urin, snot,
opkast og betændelse)
x
Krybber og barnevogne rengøres mindst 1 x årligt
(og ved synlig forurening)

x

Bemærkninger:
Efter
udbrud af
Coronavirus er
de
hygijniske
instrukser
blevet
skærpet
og disse
efterleves
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Puslerum
Puslemadrassen er hel, ren og uden
revner

x

Puslemadrassen sprittes efter hvert barn

x

Procedure for rengøring af puslemadras
(vaskes 2 x dagligt med sæbevand)

x

Der anvendes engangsunderlag

x

Der anvendes engangsklud til afvaskning

x

Der anvendes engangshåndklæder

x

Der anvendes engangshandsker ved skift af ble

x

Den snavsede ble lægges straks i affaldspose

x

Det anvendte fad rengøres efter hvert brug/
beklædes med plastpose
Rindende vand anvendes i stedet for brug af fad

x

Efter bleskift udføres håndvask af både barn og voksen

x

Håndgreb på vandhaner er
rene og rengøres dagligt

x

Hylder og skabe fremstår rene
(rengøringshyppighed 2 - 4 x månedligt

x

9/14

Pedalspand benyttes (med pedal og ikke hånden)

x

Bemærkninger:
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Køkken/måltider
Ja
Der er flydende sæbe i væghængt dispenser ved håndvask

x

Der er engangshåndklæder

x

Karkluden/viskestykket skiftes mindst én gang dagligt

x

Der anvendes køkkenrulle til optørring af spild

x

Opvaskebørsten rengøres i opvaskemaskinen dagligt

x

Viskestykker/karklude koges (90 grader) efter brug

x

Håndvask før håndtering af madvarer

x

Håndvask efter håndtering af kød, æg, fjerkræ og fisk

x

Håndgreb på vandhaner er rene og rengøres dagligt

x

Køleskab afvaskes indvendigt og udvendigt en gang ugentligt

x

Temperaturen i køleskabet er under 5 grader
(synligt termometer)

x

Opvaskemaskinen vasker ved 80 grader

x

Nej

Bemærkninger:
Der er i
Aktivarius
ansat
økonoma i
køkkenet og
her er
skrappe
regler for
egenkontrol
.
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Personalets og barnets arbejdsmetoder til afbrydelse af smittespredning:
Håndhygiejne
Ja
Både børn og voksne vasker hænder med sæbe og vand,
før hvert måltid

x

efter hvert toiletbesøg

x

efter udeleg

x

Varighed af håndvask er ca. 15. sekunder
både børn og voksne

x

Der skylles omhyggeligt af

x

Der anvendes håndcreme eller lotion efter behov

x

Håndsprit bruges ved barn med diarré/opkast

x

Der anvendes engangshandsker ved skift af ble med afføring

x

Der vaskes hænder efter brug af
handsker eller sprit

x

Neglebørste vaskes dagligt i opvaskemaskine

Ikke
aktuelt

Håndvask efter håndtering af kat og andre kæledyr

Ikke
aktuelt

Kan børnene selv åbne vandhane og
tage sæbe og engangshåndklæde

Nej

x

Bemærkninger:
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Næsepudsning, host og nys
Ja

Nej

Ja
X Net
bestilt,
afventer

Nej

Der anvendes engangslommetørklæder

x

Brugte engangslommetørklæder lægges i
lukket spand eller pose

x

Håndvask efter hjælp til næsepudsning

x

Host og nys i albuebøjning

x

Der bruges håndsprit hvor håndvask ikke er mulig

x

Bemærkninger:

Legepladsen

Er sandkassen tildækket, når den ikke er i brug
Sandet skiftes en gang årligt
Tilses legepladsen dagligt før børnene kommer
derud

Hvornår har I haft besøg af legepladskonsulenten?

x

x
4/6Dato: 2019

Bemærkninger:

Indeklima
Ja

Nej
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Opleves indeklima gener

x

Lugter der fugtigt/muggent nogle steder

x

Fugt/skimmel på vægge/gulv/loft

x

Opleves der
lydgener

x

Bemærkninger:

Førstehjælpskasse
Findes der en førstehjælpskasse i Institutionen

x

Har personalet førstehjælpskursus

x

Er der procedure for rensning af overfladiske sår

x

Bruges der handsker ved blødende sår

x

Ja

Nej

Ja

Nej

Bemærkninger:
Leder vil undersøge
om alle ansatte har
opdateret
førstehjælpskursus

Håndtering af termometer
Hvilket termometer benyttes
(øretermometer kan bruges fra 1 års alderen)

x

Benyttes engangs plasthylstre

x

Vaskes termometeret med vand og sæbe, tørres
og sprittes af til sidst

x

Bemærkninger:
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