
PROCEDURA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I ZABAWEK 

W PRZEDSZKOLU ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH 

Podstawa opracowania: 

 1)Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.  

2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 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 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 

1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020 r. poz.322,374 i 567,1337). 

Przenoszenie wirusów i zarazek z powierzchni następuje głównie na drodze kontaktu rąk z powierzchnią.  

W przedszkolu wymaga się by powierzchnie, które mogą stanowić zagrożenie i z którego mogą być przeniesione 

wirusy i zarazki były na bieżąco dezynfekowane. 

Ryzyko przeniesienia wirusa czy zarazka zmniejsza się przez wykonanie w prawidłowy sposób dezynfekcji 

powierzchni przy zastosowaniu środków ochrony osobistej w postaci prawidłowego używania rękawiczek 

ochronnych, mycie i dezynfekcję rąk, mycie czyszczenie dezynfekcję środkami chemicznymi  powierzchni, klamek, 

wyłączników, zabawek, toalet, umywalek, kurków baterii umywalkowych i innych urządzeń z którymi można mieć 

kontakt na terenie przedszkola. 

Sposób i zakres dezynfekcji powierzchni i zabawek: 

1. Powierzchnie (podłoga, stoliki, krzesełka, ławki, półki z zabawkami, drzwi, ościeżnice, toalety z 

wyposażeniem, szafek), z którymi mają najczęściej kontakt ręce dzieci należy dezynfekować roztworem 

ciepłej wody i ogólnie stosowanymi środkami myjąco – dezynfekującymi (alergia na płyny dezynfekujące). 

Dezynfekuje się przed przyjściem dzieci do przedszkola i po wyjściu. 

2. Powierzchnie zabawek którymi bawią się dzieci dezynfekuje się roztworem ciepłej wody i ogólnie 

stosowanymi środkami myjąco – dezynfekującymi (alergia na płyny dezynfekujące), po każdorazowym 

zakończeniu zabawy przez dane dziecko. Na półki odstawia się zabawki zdezynfekowane do zabawy przez 

kolejne dziecko. 

3. Powierzchnie klamek, wyłączników, pochwytów I innych urządzeń z którymi mają kontakt pracownicy 

dezynfekuje się płynem do dezynfekcji, przy zastosowaniu ściereczek lub i ręczników jednorazowych. 

4. Sale wraz z wyposażeniem będą 1 raz na dobę po zakończeniu zajęć dezynfekowane poprzez ozonowanie. 

Personel wykonujący dezynfekcję musi stosować środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawice, fartuch z długim 

rękawem, przyłbicę lub i maseczkę zakrywającą usta i nos). 

Wyznacza i opisuje się pojemniki na odpady z workiem foliowym po wykonaniu dezynfekcji (rękawiczki jednorazowe, 

ręczniki jednorazowe, ściereczki jednorazowe). Po zakończeniu dnia zawiązane worki z odpadami jw. wyrzuca się do 

pojemnika ze śmieciami. 

Zmywaki, mopy wielokrotnego użycia pierze się w ciepłej wodzie z ogólnie dostępnym środkiem dezynfekująco – 

myjącym i suszy. 

Personel środki ochrony wielokrotnego użycia (maski bawełniane, przyłbice) dezynfekują we własnym zakresie. 

Fartuchy są dezynfekowane w przedszkolu poprzez pranie w temperaturze ponad 70 st. C.  
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