BØRNEKONSULENTCENTRET
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Tlf. 72 36 77 50

Hygiejnetilsyn af daginstitutionen Krummeluren, Ringstedvej 12, 4440 Mørkøv, udført d. 7.
maj 2013 af kommunallæge Henrik Greiffenberg.
Institutionen er privat. Omfatter børnehave og vuggestue.
Tilsynet tager udgangspunkt i anbefalingerne i udgivelsen ”Hygiejne i Daginstitutioner”,
Sundhedsstyrelsen, 2008.

Barnets områder:
Garderobe
1. Delt i tørt og fugtigt område
2. Skab/garderobe til hvert barn
Bemærkninger:
Ingen

Grupperum
1. Gulvet er vaskbart og uden revner/defekter
2. Indtryk af rengøringsstandard for gulv, stole, borde, hylder, skabe, persienner, madrasser, puder,
lamper, legetøj, ventilation m.v., herunder hyppighed af rengøring
3. Er betræk til puder og madrasser vaskbart?
Bemærkninger:
Ingen

Soverum
1. Hvert barn har sin madras, dyne og hovedpude
2. Sengetøj luftes før det lægges til opbevaring – særskilt for hvert barn
3. Sengelinned vaskes ugentligt
Bemærkninger:
Ingen

Puslerum
1. Puslepladsen er hel og uden revner
2. Afvaskes efter skiftning
3. Hvert barn har liggeunderlag
4. Der anvendes engangsklud til afvaskning
5. Hvert barn sit håndklæde til aftørring
6. Der anvendes engangshandsker
7. Brugte bleer lægges i aflukket beholder
8. Fad rengøres/beklædes med plastpose efter hvert skift
9. Håndvask foretages af både barn og personale efter skift
10. Rum, vandhaner, hylder m.m. fremstår rene

Bemærkninger:
Det anbefales:
At der forefindes håndsprit i alle toiletrum
At der benyttes lejepapir på skiftelejer, som kasseres efter hver bleskiftning

Toiletter
1. Toiletter er afskærmede
2. Udluftning tilstrækkelig
3. Vandhaner, håndgreb, håndtag, toilet, potter fremstår rene
4. Håndvask foretages af både barn og personale efter barn toiletbesøg
5. Sæbe i dispenser
6. Engangshåndklæder
7. Evt. håndklæder er personmærkede og holdes adskilte
Bemærkninger:
Se vedrørende puslerum

Køkken
1. Flydende sæbe til håndvask
2. Engangshåndklæder
3. Karklude og viskestykker skiftes mindst én gang dgl. og koges
4. Der anvendes køkkenrulle til optørring af spild
5. Opvaskebørsten rengøres i opvaskemaskine dgl.
6. Håndvask før håndtering af madvarer
7. Håndvask efter håndtering af kød, æg, fjerkræ og fisk
8. Køkkenet, herunder håndgreb og vandhaner, fremstår rene
9. Køleskab rengøres hver uge
10. Temp. i køleskab er < 5ºc
11. Er køkkenet registreret/kontrolleret af Fødevareregionen?
Bemærkninger:
Køkkenet er registreret af Fødevareregionen.

Hygiejne, andet
Håndhygiejne
1. Børn og personale vasker hænder før måltider, tandbørstning og efter toiletbesøg
2. Der forefindes instruks for håndvask
3. Personale benytter håndsprit
4. Éngangshandsker ved bleskift
5. Håndvask efter brug af handsker
6. Børn og personale vasker hænder efter kontakt med kæledyr
Bemærkninger:
Ingen.
Institutionen holder dyr - kaniner, høns, marsvin, kat og hund. Personale og børn vasker
hænder inden de går indendørs og før spisning udendørs.
Det anbefales:
At borde til udendørs brug rengøres eller dækkes med voksdug eller lignende umiddelbart
før de benyttes til spisning

Næsepudsning, nys og host
1. Der anvendes éngangslommetørklæder
2. Håndvask efter hjælp til næsepudsning
Bemærkninger:
Ingen

Arbejdstøj
1. Arbejdstøj skiftes dagligt
2. Mulighed for skift af arbejdstøj ved forurening
3. Plastforklæde/overtrækskittel benyttes ved risiko for forurening
Bemærkninger:
Det anbefales:
At personalet benytter plastforklæde/overtrækskittel ved risioko for forurening

Andre forhold
Sandkassen
1. Fremstillet af ugiftigt materiale (eks. ikke af trykimprægneret træ)
2. Sandet er uden ekskrementer
3. Tildækkes om natten
4. Sandet skiftes mindst én gang årligt
Bemærkninger
Det anbefales:
At sandkassen tildækkes om natten, alternativt, at legepladsen inspiceres før ubrugtagning

Indeklima
Bemærkninger:
Ingen

Sikkerhed
Bemærkninger:
Legepladsen er ikke godkendt. Det er aftalt, at Henrik Greiffenberg retter henvendelse til
Børn og Unge-sekretariatet mhp. afklaring om konsulentbistand.

Førstehjælpskasse
Bemærkninger:
Ja

Konklusion, vurdering, evt. forslag til forbedringer
Det anbefales:
At der forefindes håndsprit i alle toiletrum
At der benyttes lejepapir på skiftelejer, som kasseres efter hver bleskift
At borde til udendørs brug rengøres eller dækkes med voksdug eller lignende umiddelbart
før de benyttes til spisning
At personalet benytter plastforklæde/overtrækskittel ved risioko for forurening

At sandkassen tildækkes om natten, alternativt, at legepladsen inspiceres før
ubrugtagning

Aftaler, evt. plan
Legepladsen er ikke godkendt. Det er aftalt, at Henrik Greiffenberg retter henvendelse til
Børn og Unge-sekretariatet mhp. afklaring om konsulentbistand.

