Hygiejnepolitik for Kaptajn Johnsens Skole
På KJS ønsker vi at begrænse og forebygge smitsomme sygdomme blandt børn og personale.
De fleste smitsomme sygdomme spredes via hænderne eks. Forkølelse, diarre, opkastninger,
øjenbetændelse, børneorm mv.
Det er derfor vigtigt, at man mindst 3 gange dagligt vasker eller spritter hænder af (ud over ved toiletbesøg).
Vi beder derfor om, at alle elever har en lille flaske med desinficeringssprit med hver dag,
Personalet skal altid være gode rollemodeller.
Der bruges kun papirhåndklæder til aftørring efter håndvask Der skal altid være påfyldt sæbe ved
håndvaske.
Der skal altid forefindes vægmonterede beholdere med desinficeringssprit på toiletter.
På alle toiletter ophænges en seddel omkring hvordan man vasker hænder og desinficerer hænder.
Toiletterne tjekkes efter hvert frikvarter og gøres rent efter behov.
Toiletterne gøres grundigt rent to gang dagligt.
I klassens tid sættes fokus på hygiejne omkring toiletbesøg, udskyl, håndvask, papir i skraldespande, brugen
af toiletpapir.
Ved renovering af toiletter udskiftes til håndfri vandhaner.
Klasselokalerne udluftes jævnligt via ventilationsanlæg og vinduer.
For at den daglige rengøring virker optimalt, så smittevejene afbrydes, forudsætter det, at eleverne efter den
sidste time i et klasselokale har ryddet op, så rengøringspersonalet kan komme til.
Hjemme
Opmærksomheden henledes på vigtigheden af at gøre det til en vane, at vaske hænder før skolestart, før
frokost og som det første, når man kommer hjem om eftermiddagen. Det har vist at kunne nedsætte
sygefraværet effektivt.
Ligeledes opfordrer vi forældrene til at tage en snak med deres børn om god toilethygiejne.
Det er vigtigt, at man:




rammer ned i toilettet og ikke på brættet eller gulvet
trækker ud
vasker hænder

Kommer eleven for tidligt tilbage i skole efter sygdom, vil eleven kunne udgøre en smitterisiko for de andre,
samtidig med, at eleven selv er mere modtagelig for at gribe en ny infektion. Så det er en rigtig god
investering at blive hjemme, til man er helt rask og frisk og kan klare en lang skoledag på normalt niveau.
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