
Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

w czasie trwania pandemii  
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.                                 

W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim 

niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia placówki  w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny 

zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka 

zabawkami przez niego użytymi.  

 

W salach, w których spędzają czas dzieci nie znajdują się zabawki, przedmioty, 

których nie da się skutecznie zdezynfekować. Dzieci nie przynoszą własnych 

pluszaków ani innych zabawek do placówki. 

 
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 
 
Etap 1: mycie, czyszczenie 
 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić  

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca. 

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 
 

1. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym 

dla dzieci: 

2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
 
 
W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte, 

schowane i zabezpieczone – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości 

skutecznej dezynfekcji. W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z 

ustnikami – są usunięte. 

W Sali pozostają tylko te zabawki, które można łatwo dezynfekować oraz umyć w 
ciepłej wodzie z detergentem.  
 
Z sali usunięte zostają również dywany.   
 
 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 



plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych 
trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

placówki.  

Z procedurą zapoznani zostają pracownicy oraz rodzice (opiekunowie prawni) 

wychowanków. 


