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§ 12 

Plan higieny przedszkola 

PLAN HIGIENY DLA PRZEDSZKOLA 

Co? 
Obiekt 

Jak? 
Czynność  

Czym? 
Środki 
dezynfekcyjne/procedury 

Kiedy? 
Zastosowanie  

Kto? 
Osoba 
odpowiedzialna 

 Mycie rąk: pobrać z 
dozownika płyn 
myjący, nanieść na 
zwilżone dłonie i 
umyć. Osuszyć 
ręcznikiem 
jednorazowym. 

Preparat: Merida Demi Plus 
60%  w piance  do mycia 
rąk. Nadaje się do mycia 
ciała i kąpieli pod 
prysznicem. Przebadany 
dermatologicznie 

przed 
rozpoczęciem i po 
zakończeniu 
pracy, · przed 
podawaniem 
posiłków, · po 
skorzystaniu z 
toalety · w razie 
potrzeby 

nauczyciele · 
pomoc nauczyciela 
· woźna 
oddziałowa/woźny 
· personel kuchni · 
dzieci 

Dezynfekcja 
rąk 

Higieniczne mycie 
rąk: nanieść preparat 
na dłonie, 
rozprowadzić 
równomiernie. 
Higieniczna 
dezynfekcja rąk: 
preparat 
dezynfekcyjny 
pobrać z dozownika , 
nanieść na suche 
ręce ok. 3ml płynu i 
wcierać przez 20 sek. 
W razie 
występowania 
biegunek, zatruć lub 
epidemii 
bakteriologicznej 
nanieść ok. 5ml 
preparatu i wcierać 
przez 60 sek. 

Preparat żel antybakteryjny 
60 %   Przebadany 
dermatologicznie.  

Przed 
rozpoczęciem i po 
zakończeniu 
pracy, · przed 
podawaniem 
posiłków, · po 
skorzystaniu z 
toalety · w razie 
potrzeby W 
przypadku 
wystąpienia 
zatruć 
pokarmowych i 
chorób 
bakteryjnych 
należy zwiększyć 
częstotliwość 
dezynfekcji rąk. 
Należy rozważyć 
możliwość 
dezynfekcji rąk 
dzieci po 
konsultacji z 
lekarzem! W razie 
wystąpienia 
owsików preparat 
dezynfekcyjny 

Nauczyciele 
pomoc nauczyciela 
· woźna 
oddziałowa/woźny  
· personel kuchni  



powinien być 
stosowany przez 
personel, dziecko 
i jego rodzinie 

Małe i trudno 
dostępne 
powierzchnie 
(np.:stoliki, 
krzesła i inne 
przedmioty 
ulegające 
kontaminajcji) 
odporne na 
działanie 
alkoholi 

Szybka dezynfekcja 
powierzchni poprzez 
spryskanie lub 
przetarcie: spryskać 
lub przetrzeć 
gotowym do użycia 
preparatem 
dezynfekcyjnym 
przeznaczonym do 
szybkiej dezynfekcji 
powierzchni 

Preparat: Dwuskładnikowy 
preparat dezynfekcyjny  
Armex – 5 / do kontaktu z 
żywnością/  
Mexacit – MD do 
wszystkich powierzchni   i 
rozpylania w powietrzu.  
 
Mexipol preparat do 
rozpylania.  
Działa na bakterie, wirusy i 
grzyby. 
Uwaga: Preparat 
alkoholowy, chronić oczy. 
Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. 

· po każdym 
przypadku 
kontaminacji · w 
razie potrzeby · 
raz dziennie po 
zakończeniu 
pracy, pod 
nieobecność 
dzieci W czasie 
nasilonego 
występowania 
biegunek i 
przeziębień 
zaleca się 
częstsze 
stosowanie. 

pomoc nauczyciela 
· woźna 
oddziałowa/ woźny  
· personel kuchni 

zabawki Szybka dezynfekcja i 
mycie: spryskać 
zabawki, pozostawić 
do wyschnięcia 
następnie dokładnie 
wypłukać. Nie 
stosować do 
zabawek pluszowych 
i tekstylnych. 

 
Preparat: Mexipol -  Działa 
na bakterie, grzyby, wirusy 
opryszczki, oraz rotawirusy 
powodujące biegunki. 
Przebadany 
dermatologicznie 
 
 Uwaga: Preparat 
alkoholowy, chronić oczy. 
Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. 

po każdym 
przypadku 
zabrudzenia i 
skażenia 
biologicznego · w 
razie potrzeby W 
czasie silnego 
występowania 
zatruć lub 
biegunek oraz 
przeziębień 
zaleca się 
częstsze 
stosowanie 
dezynfekcji i 
mycie 

pomoc nauczyciela 
· woźna oddziałowa 

Meble, inne 
małe 
powierzchnie i 
przedmioty 
ulegające 
kontaminacji 
nieodporne na 
działanie 
alkoholi 

Szybka dezynfekcja i 
mycie przez 
spryskiwanie lub 
przetarcie: 
nierozcieńczonym 
preparatem spryskać 
lub zmyć 
dezynfekowane 
powierzchnie, 
pozostawić na krótką 
chwilę i zetrzeć 
jednorazowym 
ręcznikiem. W 
przypadku 
widocznych tłustych 

Preparat: Dezofst-  z 
nanosrebrem gotowy do 
użycia . Działanie: bakterie 
w tym prątki gruźlicy, 
grzyby, rotawirusy. 
 
Preparat: Mexipol -  Działa 
na bakterie, grzyby, wirusy 
opryszczki, oraz rotawirusy 
powodujące biegunki. 
Przebadany 
dermatologicznie 
 

po każdym 
przypadku 
zabrudzenia i 
skażenia 
biologicznego · w 
razie potrzeby W 
czasie silnego 
występowania 
zatruć lub 
biegunek oraz 
przeziębień 
zaleca się 
częstsze 
stosowanie 

pomoc nauczyciela 
· woźna oddziałowa 
· personel kuchni 



pozostałości (np. 
kremów, emulsji, 
maści) należy usunąć 
je przez dezynfekcją 
przy pomocy 
jednorazowego 
ręcznika. 

dezynfekcji i 
mycie 

Pomieszczenia 
(sala 
rekreacyjna, 
szatnie, 
łazienki, a w 
nich 
szczególnie 
podłogi oraz 
inne twarde, 
zmywalne 
powierzchnie) 

Mycie i dezynfekcja 
ścian, podłóg, 
wanien i brodzików: 
przygotować roztwór 
preparatu 
dezynfekcyjnomyjąc
ego, zmyć 
dezynfekowane 
powierzchnie za 
pomocą mopa lub 
ściereczki. 
Pozostawić do 
wyschnięcia. Nie 
stosować na 
wykładziny 
materiałowe. 

Preparat: Dwuskładnikowy 
preparat dezynfekcyjny  
Armex – 5 / do kontaktu z 
żywnością/  
Mexacit – MD do 
wszystkich powierzchni   i 
rozpylania w powietrzu. 
Działa na bakterie, wirusy i 
grzyby. 
Uwaga: Preparat 
alkoholowy, chronić oczy. 
Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. 

· po każdym 
przypadku 
zabrudzenia i 
skażenia 
biologicznego · w 
razie potrzeby · 
raz dziennie po 
zakończeniu 
pracy, pod 
nieobecność 
dzieci W czasie 
silnego 
występowania 
zatruć lub 
biegunek oraz 
przeziębień 
zaleca się 
częstsze 
stosowanie 
dezynfekcji i 
mycie 

pomoc nauczyciela 
· woźna oddziałowa 
· personel kuchni 

sanitariaty Dezynfekcja suchych 
powierzchni 
sedesów, desek 
sedesowych, 
spłuczek i umywalek. 

Preparat: Domestos  
Preparat: Dwuskładnikowy 
preparat dezynfekcyjny  
Armex – 5 / do kontaktu z 
żywnością/  
Mexacit – MD do 
wszystkich powierzchni   i 
rozpylania w powietrzu. 
Działa na bakterie, wirusy i 
grzyby. 
Uwaga: Preparat 
alkoholowy, chronić oczy. 
Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci 

po każdym 
przypadku 
zabrudzenia i 
skażenia 
biologicznego · w 
razie potrzeby · 
raz dziennie po 
zakończeniu 
pracy, pod 
nieobecność 
dzieci W czasie 
silnego 
występowania 
zatruć lub 
biegunek oraz 
przeziębień 
zaleca się 
częstsze 
stosowanie 
dezynfekcji i 
mycie 

pomoc nauczyciela 
· woźna oddziałowa 
· personel kuchni 

Preparaty wymienione w tabeli mogą być zastąpione innymi o podobnym działaniu. 

 



 

 

 

 


