Dagtilbuddets navn: Tumlehøj

Dato: 13/9-21

Antal børn: ca. 60 børn
Kontaktperson / leders navn: Helle Gregersen

Checkliste for aktuelle tilstande og procedurer
Barnets væresteder:
Garderober:
Ja

Nej
x

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

x

Er der hylder til fodtøj (så der kan gøres rent)?

x

Er der tørremulighed for vådt tøj?

x

Findes en skrabe-rist uden for alle indgangsdøre?

x

Benytter børnene inde sko?

x

Benytter forældre/gæster overtrækssko?

x

Er der procedure for rengøring af garderobe-rum?

x

x

Opholdsrum for børn:
Ja
Gulvet er vaskbart (vinyl, linoleum, træ, fliser)?

x

Gulvet er helt (uden revner)?

x

Gulvet skal rengøres dagligt?

x

Ved gulvtæpper – støvsuges disse dagligt?

x

Gardiner/persienner er rene?
Stole er rene?

Nej

x
x

Stole rengøres dagligt?

x

Bordplader skal afvaskes dagligt, spiseborde vaskes før og efter måltider?

x

Lamper er rene?

x

Hylder og skabe er rene indvendigt?

x
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Hylder og skabe er rene udvendig/ovenpå?

x

Kasser o.l. med legetøj er rene?

x

Kasser o.l. med legetøj rengøres minimum 1 x månedligt?

x

Legetøj, skal kunne vaskes med sæbevand?

x

x

Legetøj og kasser dertil, rengøres dagligt, eller inden legetøjet tages i brug igen,
ved ophobede sygdomstilfælde?
Tablets skal aftørres med overfladedesinfektionsservietter efter brug?

x

Er der procedure for rengøring af opholdsrum?

x

Puderum:
Ja
Puder har vaskbart betræk?

x

Pudebetræk vaskes ved forurening?

x

Nej

Vaskehyppighed for puder mindst 1 x månedligt?

x

Vaskehyppighed for tæpper og dyner mindst 1 x månedligt?

x

Pudebetrækket ser rent ud?

x

Madrasser skal have vaskbart betræk?

x

Madrasbetræk skal vaskes ved synlig forurening?

x

Vaskehyppighed for madrasbetræk mindst 1 x månedligt?

x

Dørhåndtag rengøres dagligt?
Er der procedure for rengøring af puderum?

x

Bemærkninger:
Der ses mange/rigeligt med puder, madrasser etc.
Madras betræk er for svære at tage af og på
Soverum:
Hvert barn har sin madras, dyne og hovedpude?

Ja
x

Sengetøj luftes efter brug?

?

Er der viden om vask af tøj 60 grader v/almindelig vask og 90 grader v/tøj
(tilsmudset af afføring, urin, snot, opkast og betændelse)?

x

Sengelinned skal vaskes mindst hver 14. dag?

x

Nej

Krybber og barnevogne efterses, rengøres og vaskes 1 x månedligt?
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Bemærkninger:
Sengetøjet sendes med hjem hver fredag
Der er ikke et rum, som fung. som udelukkende soverum

Puslerum og toiletforhold:
Ja

Nej

Puslemadras skal vaskes 2 x dagligt med sæbevand, samt ved synlig forurening
Puslemadrassen skal være hel, ren og uden revner?
Puslemadrassen rengøres med overfladedesinfektion efter hvert barn?

x
x

Der anvendes fugttæt engangsunderlag?

x

Der anvendes engangsklud til afvaskning?

x

Der anvendes engangshåndklæder?

x

Der skal anvendes engangshandsker og engangsforklæde ved skift af ble?

x

Den snavsede ble lægges straks i affaldspose?

x

Rindende vand kan anvendes i stedet for fad?

x

Efter bleskift udføres håndvask af både barn og voksen?

x

Er vandhaner med sensor?

x

Er sæbedispenser med sensor?

x

Pedalspand benyttes (med fodpedal og ikke hånden)?

x

Benyttes cremer i forbindelse med pusling?

x

x

x

Hvordan er proceduren?
Cremen bruges af og til, påsmøres med rene handsker
Er der legetøj i puslerummet/på toilettet?

x

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

x

Skiftes toiletbørste 8-10 gange årligt?

x

Bemærkninger;
De rene skumklude skal tages frem efter behov, bør ikke ligge i vasken da denne skal bruges til
håndvask
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Køkken/måltider:
Ja

Nej

Der er sæbedispenser med sensor?
Der skal anvendes engangshåndklæder?
Karkluden/viskestykket skiftes mindst 1 x dagligt?
Der anvendes køkkenrulle til optørring af spild
Opvaskebørsten rengøres i opvaskemaskinen
Viskestykker/karklude koges (65 grader) efter brug
Der skal vaskes hænder før håndtering af madvarer?
Der skal vaskes hænder efter håndtering af kød, æg, fjerkræ og fisk?
Er vandhaner med sensor?
Køleskab afvaskes indvendigt og udvendigt 1 x ugentligt?
Temperaturen i køleskabet er under 5 grader (synligt termometer)?
Snavsede sutter/sutteflasker rengøres med sæbevand og koges i 5 minutter?
Bemærkninger:
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Håndhygiejne
Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning.
Korrekt håndvask og brug af håndsprit sidestilles, men håndvask benyttes altid ved synligt snavs.
Håndhygiejne skal derfor uhindret kunne udføres på hænder og underarme.
Det er desuden vigtigt at børnene lærer at vaske hænder og blive fortrolige med, hvornår og hvordan de
skal vaske hænder.
Personalets og børnenes arbejdsmetoder til forebyggelse af smittespredning
Børn og voksne skal vaske hænder i mindst 15 sekunder:
Når hænder er synligt snavsede?

Ja
x

Efter udendørs leg og kontakt med dyr?

x

Før og efter madlavning?

x

Under madlavning, når der skiftes arbejdsgang, f.eks. efter klargøring af
grøntsager eller efter håndtering af kød?
Før og efter spisning?

x

Efter toiletbesøg?

x

Efter bleskift?

x

Efter nys og host i hånden og næse næsepudsning?

x

Nej

x

Voksne skal vaske hænder i mindst 15 sekunder:
Før og efter hjælp til spisning?

Ja
x

Efter hjælp til børns toiletbesøg?

x

Efter at have pudset næse eller hjulpet et barn med det?

x

Før og efter rensning af sår?

x

Efter sortering af vasketøj?

x

Efter håndtering af affald?

x

Efter brug af handsker?

x

Nej

Der anvendes vand og sæbe fra sæbedispensere?
Håndfri armaturer?
Engangshåndklæder, efter håndvask benyttes engangshåndklæder? (Vær
opmærksom på, at hænderne skal være helt tørre)

x
x
x
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Hånddesinfektion
Der anvendes håndsprit på rene hænder. 70-85% ethanol-baseret alkohol tilsat
glycerin 1-3%. Håndsprit gnides ind i hænderne på både over- og inderside og
mellem fingrene, så fingrene er fugtige i ca. 30 sekunder

x

Bemærkninger:

Handsker:
Der skal anvendes handsker ved;
Bleskift?

Ja
x

Hjælp til toiletbesøg?

x

Hjælp til rengøring efter opkast?

x

Diarré?

x

Aftørring af blod eller biologiske sekreter?
Håndtering af urent vasketøj

Nej

x
x

x

Bemærkninger:
Vasketøjet vil fremover håndteres med handsker på

Indeklima:
Ja

Nej
x

Opleves der indeklima gener?
Lugter der fugtigt/muggent nogle steder?
Fugt/skimmel på vægge/gulv/loft/i vinduer?

x
x

Bemærkninger:
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Opsamling laves af sundhedsplejen:
Har medarbejderen viden om og kendskab til:
Korrekt håndhygiejne?

Ja
x

Smitteveje?

x

Korrekt håndtering af mad?

x

Hoste-etikette?

x

At blive hjemme ved sygdom?

x

Korrekt håndtering af snavsetøj?

x

Nej

Generelle kommentarer:
Indretningen er rengørings venlig
Der beskrives gode rutiner omkring hygiejne, fx håndhygiejne, oplæring/info til nye etc

Forslag/anbefalinger:
Garderobe:
Udskiftning af slidte fodlister fx udefra og ind
Opholdsrum:
Stole og borde bør fremstå hele, intakte og vaskebare på alle overflader
Lamel-gardiner er uhensigtmæssige og ses meget beskidte forneden
Soverum:
Hensigtsmæssigt hvis der kunne være individuel opbevaring af madras, pude og dyne
Husk udluftning før og efter børnenes middagslur jf.
(”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” fra SST(2019) s. 19)
I puderummet:
Hensigtsmæssigt at lave en procedure for vask af madras betræk
En mulighed kunne også være at fjerne en stor del af de madrasser og puder der har stof-betræk, da der
ses rigeligt med puder etc. i puderummet.
I pusle-rummet;
Vasketøj bør opbevares i en plastik-foret spand, gerne med låg og håndteres med handsker
Engangsforklæder skal være tilgængelige ved puslebordet
Der skal anvendes et fugttæt underlag på puslepuden. Brug evt. blåt underlag på rulle
Puslepuden anbefales vasket med sæbevand 2 x dagligt, kan evt. gøres med en våd serviet til universal
rengøring af personalet ved middagstid da rengørings personalet sandsynligvis også vasker den 1 gang
dagligt.
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