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PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników zaniedbań w
zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku.
Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz innych przetrwalników.
Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. Regularna dezynfekcja
zabawek pozwala niwelować zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, zagrażających
bezpieczeństwu dzieci i personelu.

I. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZABAWEK
1. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach.
2. Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie, pranie:
✓ Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem
szarego mydła. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej szczoteczki należy
wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie
✓ Zabawki pluszowe należy regularnie prać (co najmniej raz w tygodniu)
✓ Do prania używamy bezzapachowego, bezpiecznego dla dzieci produktu, np. proszku ekologicznego lub
indyjskich orzechów piorących
✓ Niektóre zabawki można myć w zmywarce – zabawki twarde, niewielkich rozmiarów
3. Etap drugi: Dezynfekcja:
✓ Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci
✓ Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta
4. Zabawki dezynfekuje się co najmniej raz w tygodniu.
5. W czasie trwania epidemii zabawki dezynfekuje się regularnie, minimum raz dziennie.

II. SPOSOBY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZABAWEK
1. Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane: Czyścić za pomocą wody z mydłem. Upewnić się, że zabawka została
dokładnie wytarta i osuszona. Następnie przystąpić do etapu dezynfekcji.
2. Zabawki materiałowe: Wyprać w pralce. Zabawki, których nie można moczyć w wodzie, czyścić w taki sposób jak
dywany lub tapicerki. Następnie zdezynfekować – nie dotyczy w czasie Covid – 19 (zabawki usunięte).
3. Zabawki elektroniczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem mydła. Następnie zdezynfekować – nie dotyczy
w czasie Covid – 19 (zabawki usunięte).
4. Zabawki i instrumenty muzyczne: Dokładnie przetrzeć wodą z mydła. Następnie zdezynfekować.
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5. Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania: Myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
zabawek plastikowych. Plastelinę i ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Kredki: Przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.
7. Książki, gry, puzzle: Kurz wycierać suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia przecierać lekko zwilżoną ściereczką.
W celu dezynfekcji przetrzeć chusteczką nawilżoną preparatem dezynfekującym.
8. Nowa zabawka: przed użyciem zachować typową procedurę czyszczenia zabawki.

III. PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz 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,
✓ nie powinien wymagać spłukiwania – w przypadku środka do dezynfekcji
✓ preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
✓ preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla
dzieci”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za mycie i dezynfekcję zabawek w przedszkolu odpowiadają pomoce nauczyciela.
2. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje dyrektor
przedszkola.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
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PROCEDURA DBANIA O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
W PRZEDSZKOLU KRÓL MACIUŚ I
W OKRESIE EPIDEMII COVID 19

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz.
1386)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U.2020.1389)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020 poz. 1385)
6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja; wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567
i 1337)
7. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

§1
Postanowienia ogólne

1. Procedura służy zapewnieniu porządku i czystości w przedszkolu.
2. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i obiektach należących do placówki zapewnia dzieciom i
pracownikom Dyrektor oraz Organ Prowadzący przedszkole.
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3. Sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, wszelkich
pomieszczeń przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.
4. Wszystkie środki dezynfekcyjne i myjące są przechowywane w oryginalnych opakowaniach i posiadają atesty
dopuszczające do stosowania.

§2
Mycie i dezynfekcja rąk

1. Do szczególnej dbałości o czystość rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel
pomocniczy, tj. pomoce nauczyciela oraz personel sprzątający.
2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, przed wejściem do sali, po toalecie, przed każdym
posiłkiem, po powrocie z placu zabaw, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.
3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne
hypoalergiczne.
4. W celu higienicznego umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika, następnie nanoszony na zwilżone
dłonie, które są dokładnie myte przez 30 s i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym.
1. Do dezynfekcji rąk służy preparat o zawartości co najmniej 65% alkoholu.
2. W celu dezynfekcji rąk środek do dezynfekcji jest pobierany z dozownika, następnie wcierany w dłonie. Preparatu
nie stosuje się bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.
3. W czasie epidemii COVID-19 zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji rąk.

§3
Dezynfekcja powierzchni dotykowych

1. Powierzchnie dotykowe to: biurka, stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki światła itp.
2. Powierzchnie dotykowe oraz inne przedmioty są regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, także na
zakończenie pracy.
3. Do dezynfekcji powierzchni dotykowych zobowiązany jest personel pomocniczy przedszkolna, tj. pomoc
nauczyciela.

§5
Czyszczenie i dezynfekcja zabawek

1. Do czyszczenia i dezynfekcji zabawek, zobowiązany jest pomocniczy personel przedszkolny, tj. pomoc nauczyciela.
2. Zabawki pluszowe i tekstylne pierze się w temperaturze 60 stopni. W okresie epidemii COVID-19 wszystkie
pluszowe i tapicerowane zabawki zostają usunięte.
3. Odrębne procedury określają sposób czyszczenia i dezynfekcji zabawek.
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§6
Czystość leżaczków, mebli, szafek i innych małych powierzchni

1. Leżaczki, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty są regularnie poddawane myciu i dezynfekcji.
2. Do mycia i dezynfekcji zobowiązany jest pomocniczy personel przedszkolny, tj. pomoc nauczyciela.

§7
Pomieszczenia

1. Pomieszczenia to: sale zajęć, szatnia, łazienki, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna wraz z
magazynkiem, pomieszczenie gospodarcze, socjalne, korytarze, wiatrołap, a w nich szczególnie podłogi oraz inne
twarde, zmywalne powierzchnie.
2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji codziennie, w razie potrzeby, po zakończeniu pracy, pod
nieobecność dzieci.
3. W sekretariacie i gabinecie logopedycznym należy zwrócić szczególną uwagę na dezynfekcję klawiatury, myszki,
blatu biurka, poręczy krzeseł, klamek, włączników.
4. W czasie epidemii COVID-19 zaleca się częstsze mycie i dezynfekowanie pomieszczeń.
5. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel sprzątający przedszkola.

§8
Sanitariaty

1. Sanitariaty to: sedesy, deski klozetowe, spłuczki, umywalki.
2. Sanitariaty są poddawane myciu i dezynfekcji regularnie (co najmniej 2 razy dziennie), w razie potrzeby, po
zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.
3. W czasie epidemii COVID-19 sanitariaty czyszczone są po każdym dziecku.
4. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel sprzątający przedszkola.

§9
Plac zabaw

1.

Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z placu zabaw i boiska.

2.

Sprzęty na placu zabaw są poddawane regularnie myciu i dezynfekcji, pod nieobecność dzieci.

3.

Jeżeli nie będzie możliwa dezynfekcja sprzętu na placu zabaw, będzie on oznaczony taśmą zabezpieczającą
przed używaniem.

4.

Do utrzymania placu zabaw w czystości zobowiązany jest personel sprzątający przedszkola.
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§ 10
Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel pomocniczy, tj. pomoce nauczyciela,
personel sprzątający.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
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