Hygiejne retningslinier i Børnehuset Babuska
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Håndvask med sæbe ved kontakt med urin, afføring, blod, sår, opkast, spyt og snot
(herunder håndvask efter pudsning af egen eller andres næse).
Børnetoiletter, vandhaner samt dørhåndtag sprittes af en gang dagligt.
Pusleborde sprittes af efter hvert bleskift med afføring.
Ved bleskift lægges et klæde eller en papirserviet under barnets numse, og den voksne
bruger handsker.
Både barn og voksen vasker hænder efter puslesituation eller potte/toiletbesøg.
Børn og voksne vasker hænder når de kommer ind fra leg i haven, samt inden madlavning
og inden spisning, derudover hvis hænderne er tilsmudsede.

Vasketøj koge vaskes ved minimum 90´ C
pga. forekomsten af afføring, urin snot mm.
Vasketøjsspanden vaskes en gang om ugen.
Køleskab gøres rent en gang om ugen.
Smør og pålæg som har stået fremme på bordene til frokost gemmes ikke til et nyt måltid.
Når børn i børnehaven hjælper med at smøre formiddagsmad, huskes håndvask m.m.
Når der er tilfælde af smitsomme sygdomme i gruppen, hjælper børn ikke med til at smøre.
Alt køkkengrej i opvaskemaskine vaskes ved højeste grader, undtagen trævarer som vaskes i
hånden.
Plastik er generelt ikke et hensigtsmæssigt materiale at bruge i vores køkkener.
Legetøj vaskes mindst en gang om måneden.
Aht. den hyppige forekomst af allergi og luftvejslidelser hos småbørn luftes rummene ud med
gennemtræk 10 minutter flere gange om dagen.
Pga. små børns store risiko for at udvikle luftvejslidelser (bronchitis, astma mm.) og kontaktallergi
henstiller Børnehuset Babuska til, at medarbejderne er opmærksomme på at undgå parfumerede
produkter, som kan genere børnene i nærkontakten i arbejdstiden.
Det anbefales, at medarbejderne ikke bærer ringe i arbejdstiden af hensyn til hygiejnen.
Det anbefales at vaske hænder i køligt vand og bruge håndcreme pga. den hyppige håndvask.
Optimalt skal man vaske hænder i 15 sek. Se bilag
Det anbefales at spritte håndtagene af dagligt og at spritte flader af, der har været i kontakt med et
barns opkast, urin mm.
Forældrene er ansvarlige for rene sutter, bliver de i løbet af dagen snavset skoldes de af personalet.
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