
                Hygiejnetilsyn i private institutioner

                - Faglig vurdering
STAMOPLYSNINGER

Institution: Område:

Udfyldt af sundhedsplejerske (navn): Dato og år:

TILSYNSVURDERING

Vurdér, sammen med institutionens leder, den samlede hygiejnestandard for nedenstående 

seks temaer ved dette års tilsynsbesøg.

Vurderingen foretages på baggrund af:

 - lederens udfyldte selvregistrering 

- gennemgang af huset 

- dialog med leder og medarbejderrepræsentant(er)

PÆDAGOGIK 

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Institutionens arbejde med hygiejne i den 

pædagogiske praksis

Eventuelle bemærkninger i år

PERSONALE

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Personalets viden om smittespredning og videndeling 

vedrørende hygiejnerutiner og -procedurer

Eventuelle bemærkninger i år

FORÆLDRE
Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Forældrenes medansvar for god hygiejne, og tydelig 

kommunikation med forældre omkring hygiejne

Eventuelle bemærkninger i år
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FYSISKE RAMMER

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Rengøringsvenlige og hygiejniske rum, inventar og 

tekstiler

Eventuelle bemærkninger i år

PROCEDURE

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Faste hygiejneprocedurer og –rutiner

Eventuelle bemærkninger i år

LEDELSE 

Behov for 

ny/justeret indsats

Øget 

opmærksomhed

Tilfredsstillende 

indsats

Ledelsens involvering af personale vedrørende 

hygiejne

Eventuelle bemærkninger i år

Indsæt eventuelle generelle bemærkninger ifm. Tilsynsvurderingen

VURDERING AF MÅLINDFRIELSE

Indsæt kommentarer til institutionens arbejde med indfrielse af sidste års mål, og vurdér om der er 

sket en positiv eller negativ progression ift. de mål de havde sat sig.
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 SMITSOMME SYGDOMME

Indsæt eventuelle bemærkninger vedr. gentagende smitsomme sygdomme i institutionen det 

forgangne år eller sygdomme af særlig karaktér fx MRSA.

BEMÆRKNINGER TIL PRIVAT BØRNEPASNING

Indsæt eventuelle bemærkninger til konsulenten fra Privat Børnepasning, som vedkommende 

skal være opmærksom på fx ifm. gennemførelsen af det pædagogiske tilsyn

ØVRIGE FAGLIGE BEMÆRKNINGER

Indsæt eventuelle øvrige bemærkninger ifm. tilsynsbesøget
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	STAMOPLYSNINGER: 
	Institution: Rooftop
	Område: Ørestaden
	Udfyldt af sundhedsplejerske navn: Dorthe Holst Nielsen
	Dato og år: 12/3-2021
	TILSYNSVURDERING: 
	Eventuelle bemærkninger i årRow1: Synger vaske hænder sange, lærer børnene hvad der må være hvor og tages med hvorhen.
	Eventuelle bemærkninger i årRow1_2: Pæd. leder har oversat bogen om hygiejne til engelsk da en del af personalet ikke taler/læser dansk, og alle er blevet bedt om at læse den. Efterfølgende er udarbejdet spørgeskema til vurdering af hvad de har lært.
	Eventuelle bemærkninger i årRow1_3: Forældre kommer kun i garderobe. Også når Corona slipper sit tag, vil det være sådan, da institutionen er blevet indrettet, så det virker naturligt. Institutionspersonal et vasker hænder med alle børn ved ankomst, forældre spritter hænder i garderoben. Alle nye forældre får udleveret bogen "Smitsomme sygdomme" og pæd. leder arbejder på at få denne i engelsk udgave - evt selv oversætte den hvis ikke sst kan hjælpe med det. 
	Eventuelle bemærkninger i årRow1_4: Enkelte steder ses møbler/puder med stofbetræk, som anbefales udskiftet eller afdækket med betræk der kan vaskes dagligt. Ellers meget rengøringsvenlige lokaler.  
	Eventuelle bemærkninger i årRow1_5: Der er meget fokus på procedurer der tager højde for god hygiejne både hvad angår coronarestriktioner og almindelig vis. 
	Eventuelle bemærkninger i årRow1_6: Pæd. leder sætter hygiejne meget højt. 
	Indsæt eventuelle generelle bemærkninger ifm TilsynsvurderingenRow1: 
	VURDERING AF MÅLINDFRIELSE Indsæt kommentarer til institutionens arbejde med indfrielse af sidste års mål og vurdér om der er sket en positiv eller negativ progression ift de mål de havde sat sigRow1: Det har ikke været muligt at finde målsætning og faglig vurdering fra sidste besøg, som var i 2019. I 2020 var der kun telefonisk kontakt grundet Corona. 
	SMITSOMME SYGDOMME Indsæt eventuelle bemærkninger vedr gentagende smitsomme sygdomme i institutionen det forgangne år eller sygdomme af særlig karaktér fx MRSARow1: Institutionen har haft to tilfælde af Covid-19 hos to personaler. begge omkring julen 2020. Institutionen blev lukket i 3 dage og alle blev testet.To forældre og et barn har været smittet, men smitten var ikke i forbindelse med institutionen. 
	BEMÆRKNINGER TIL PRIVAT BØRNEPASNING Indsæt eventuelle bemærkninger til konsulenten fra Privat Børnepasning som vedkommende skal være opmærksom på fx ifm gennemførelsen af det pædagogiske tilsynRow1: 
	ØVRIGE FAGLIGE BEMÆRKNINGER Indsæt eventuelle øvrige bemærkninger ifm tilsynsbesøgetRow1: Det er besluttet at alt personale skal igennem Rooftops hygiejneprogram, samt at en fra hver gruppe skal have hygiejnekursus. Det planlagt personalemøde i april skal handle om hygiejne. Dette er Rooftops mål for det næste år. 
	Group1: Valg3
	Group2: Valg3
	Group3: Valg3
	Group4: Valg3
	Group5: Valg3
	Group6: Valg3


