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                                                                                                                                            SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ  W CZASIE TRWANIA PANDEMII   

                                                                                                                                                      COVID -19  W PRZEDSZKOLU NR 1 W GŁUBCZYCACH.  

 

PROCEDURA 

MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK 

W PRZEDSZKOLU NR 1W GŁUBCZYCACH 

Podstawa prawna:  

➢ Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

➢ Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła lub płynu do mycia naczyń. Pozwala to usunąć 

brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać 

gąbkę. 

➢ Zwracaj uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej szczoteczki należy 

także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.  

➢ . Usuwamy maskotki i inne zabawki trudne do dezynfekcji. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

 

Etap 2: dezynfekcja 

➢ Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta – dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania 

przedmiotów będzie bezcelowe; 

➢ Zabawki powinny być dezynfekowane: 

• zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci, 

• środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,  

• dezynfekującą chusteczką nasączoną 60% alkoholem; 

➢ Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta – 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego 

wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot; 



➢ Jeżeli jest to możliwe – po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu.  

Każda zabawka wymaga innego sposobu czyszczenia  i dezynfekowania 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane  

Czyścimy je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu należy upewnić się, że zabawka została 

dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę 

należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.   

Zabawki elektroniczne  

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie i czyszczenie 

polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę 

należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym – może być to ten sam 

środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Przedmioty należy 

dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.  

Zabawki i instrumenty muzyczne  

Instrumenty myje się w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we 

wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu 

preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami należy dezynfekować po każdym użyciu. 

Zaleca się by każde dziecko miało np. osobny zestaw plasteliny, dezynfekcja jest utrudniona; dzieci nie 

wymieniają się przyborami.  

Kredki  

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki – nie zaleca się mycia ich z 

użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji należy przetrzeć 

chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.   

 

Nowe zabawki  

 Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie 

ograniczamy  do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy 

przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału 

należy spryskać preparatem w sprayu.  

  

 

 

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI 

 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło – 

również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.  



 

W drugim etapie należy zastosować preparat do dezynfekcji o następujących cechach:  

✓ preparat powinien być bezwonny, 

✓  preparat nie może podrażniać skóry, 

✓ preparat nie powinien wymagać spłukiwania,  

✓ preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,  

✓  preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo 

„nieszkodliwy dla dzieci”. 

 

Procedura wchodzi w życie 21.05.2020 r.  


