Vurdering af hygiejniske forhold
Institution

Odden daginstitution

Kontaktperson

Marianne B. Lyngsøe

Dato
19.03.2019

Vurdering udført af
Anne Bak

Barnets væresteder:
Garderobe

Bemærkninger

Delt i tørt og fugtigt område

Ja

Skab/garderobe til hvert barn

Ja

Opholdsstue for børn

Bemærkninger

Gulvet er vaskbart

Ja

Gulvet er helt – uden revner

Ja

Gulvet rengøres dagligt

Ja – I spiserum

Gardiner/persienner er rene

Ja

Stole rengøres dagligt

Ja

Stole er rene

Ja

Bordplade afvaskes dagligt

Ja

Lamper er rene

Ja

Hylder og skabe er rene

Ja

Kasser o.l. med legetøj er rene

Ja

Puder har vaskbart betræk

Størstedelen

Pudebetræk vaskes ved forurening

Ja

Vaskemetode og vaskehyppighed for puder

Hver ½ år

Pudebetrækket ser rent ud

Ja

Madrasser har vaskbart betræk

Ja
1

Vaskemetode og vaskehyppighed for
madrasbetræk

Alm. Afvaskning med sæbeklud

Puslerum

Bemærkninger

Puslepladsen er hel, ren og uden revner

Ja

Puslepladsen afvaskes/afsprittes efter hvert
barn

Ja

Hvert barn sit liggeunderlag

Ja

Der anvendes engangsklud til afvaskning af
barnet

Ja

Hvert barn sit håndklæde til aftørring

Engangsklude

Der anvendes engangshandsker ved skift af
ble med afføring

Ja

Den snavsede ble lægges straks i affaldspose

Ja

Det anvendte fad rengøres efter hvert
brug/beklædes med plastpose

Der bruges ikke fad

Rindende vand anvendes i stedet for brug af
fad

Ja

Efter bleskift udføres håndvask af såvel
voksen som barn

Kun den voksne

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Ikke systemisk. Alle armaturer, håndtag, toiletsæder m.m.
skal afsprittes i middagsstunden i alle afdelinger

Hylder og skabe fremstår rene
(rengøringshyppighed)

Ja

Plastforklæde/overtrækskittel
risiko for forurening

bruges ved Ja

Soverum

Bemærkninger

Hvert barn sin madras, dyne og hovedpude

Ja, der bruges tæppe og børnene sover i eget tøj

Sengetøj luftes, før det lægges til opbevaring

Ja

Sengetøj opbevares særskilt for hvert barn –
i et tørt rum

Ja

Sengelinned vaskes ugentligt

Nej, hver anden måned hvilket er fint, da børnene sover med
tøj og derfor kun et tæppe.

Køkken

Bemærkninger

Der er flydende sæbe til håndvask

Ja

Der er engangshåndklæder

Ja

2

Karkluden skiftes mindst en gang dagligt

Ja

Der anvendes køkkenrulle til optørring af
spild

Ja

Opvaskebørsten rengøres i opvaskemaskinen
dagligt

Nej, ikke i alle afdelinger. Det følges der op på

Viskestykker/karklude koges efter brug

Ja

Håndvask før håndtering af madvarer

Ja

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Ikke systemisk. Alle armaturer, håndtag, toiletsæder m.m.
skal afsprittes i middagsstunden i alle afdelinger

Køleskab afvaskes en gang ugentligt

Ikke systematisk. Der skal hænge sedler på alle køleskabe,
hvor datoen for rengøring SKAL listes.

Temperaturen i køleskabet er under
5 grader C

De fleste køleskabe har elektronisk styring af temperaturen.
Køleskabene uden mangler termometer. De skal indkøbes og
tjekkes jævnligt evt. ifm. den ugentlige rengøring

Toilet

Bemærkninger

Toiletter er afskærmede

Ja

Udluftningen er tilstrækkelig

Ja

Håndtag til toiletrummet afvaskes dagligt

Ikke systemisk. Alle armaturer, håndtag, toiletsæder m.m.
skal afsprittes i middagsstunden i alle afdelinger

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Ikke systemisk. Alle armaturer, håndtag, toiletsæder m.m.
skal afsprittes i middagsstunden i alle afdelinger

Vandhaner er uden synlig kalk

Ja

Toilet/bidet er rene

Ja

Evt. potte er ren

Ja, de afsprittes efter brug

Efter toiletbesøg udføres håndvask af såvel
voksen som barn

Ja

Sæbe forefindes i engangsdispenser

Ja

Kun engangshåndklæder anvendes

Ja

Tandbørste og krus er påført barnets navn

Der børstes ikke tænder

Tandkrus opbevares rent

Der børstes ikke tænder

Tandkrus rengøres hver dag

Der børstes ikke tænder
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Indeklima

Bemærkninger

Kondens på ruderne

Nej

Lugtgener

Nej

Mekanisk ventilation rengøres

Det varetager pedelkorpset

Udluftning 5 – 10 min. hver 2. time med
gennemtræk

Ventilation er så effektiv, så dette ikke er nødvendigt.

Sandkassen

Bemærkninger

Fremstillet af ugiftigt materiale
(ikke af f.eks. trykimprægneret træ)

Ja

Sandet er uden dyreekskrementer

Ja

Tildækkes om natten

Nej, kun I vuggestueafdelingen. Sandkassen i
børnehaveafdelingen er alt for stor til evt. afdækning

Sandet skiftes en gang årligt

Hvert 3 år

Motion og frisk luft

Bemærkninger

Førstehjælpskasse

Bemærkninger
Der er førstehjælpskasser og de bliver opdateret løbende

Rengøring af legetøj
Rengøring af legetøj mindst 1 x mdl. Samt
efter behov

Bemærkninger
I vuggestuen ca. hvert kvartal
I bhv. Afdeling ca. hvert halve år
Vaskemaskine, opvaskemaskine, håndvask og afspritning

Vaskemetode
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Personalets og barnets arbejdsmetoder til afbrydelse af smittespredning
Håndhygiejne

Bemærkninger
Personalet bliver informeret om det.

Personalet bør ikke bære ringe,
armbåndsure, armbånd eller kunstige negle
_______________________________________
Både børn og voksne vasker hænder
• Efter toiletbesøg
• Efter hjælp til toiletbesøg og bleskift
• Før hvert måltid
• Før tandbørstning
• Efter næsepudsning
• Efter udendørsaktiviteter
• Efter kontakt med dyr

Ja, til det hele

Hænderne gøres våde før indsæbning

Ja

Sæben skummes op

Ja

Håndvaskens varighed er ca. 5 sek.

Ja

Der skylles omhyggeligt af

Ja

Der tørres i engangshåndklæde

Ja

Der anvendes håndcreme eller lotion flere gange
dagligt

Nej

Håndsprit bruges ved barn med diarré

Ja

Der anvendes engangshandsker ved skift af ble med
afføring

Ja

Der vaskes hænder efter brug af handsker

Ikke altid

Vaskekummen er fri for løse genstande (f.eks.
neglebørste)

Ja

Næsepudsning, nys, host

Bemærkninger

Der anvendes engangslommetørklæder

Ja

Nys og host i albue/ærme

Ja

Håndvask efter næsepudsning

Afspritning

Markeringerne med gult er opfølgningsområder, som der skal handles på.
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