
Zał. 10 Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

 

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 szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się dezynfekcję po 

każdym dniu zabawy dziecka zabawkami przez niego użytymi.  

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do 

wyznaczonego pojemnika. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane i odkładane na 48 - 

godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 

Przed każdym użyciem zabawki, dziecko zobowiązane jest do mycia lub dezynfekcji rąk. Tę 

samą czynność powtarza po zakończeniu zabawy. 

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 

Gry planszowe 

Czyszczenie gier planszowych polega na wytarciu z kurzu suchą ściereczką opakowania gry 

i jej elementów. W celu dezynfekcji należy przetrzeć opakowanie gry i jej elementy 

chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem i następnie wytrzeć do sucha.  

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, zeszytów, puzzli, pędzli, kredek 

i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek 

indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

Materiały papiernicze, typu: bloki, papier kolorowy, bibuła oraz materiały plastyczne, 

typu: farby, plastelina - nauczyciel z danego poziomu trzyma w klasie w jednej szufladzie 

bądź uczeń trzyma je w swojej szafce szatni. Nauczyciel w rękawiczkach lub po 

zdezynfekowaniu rąk, rozdaje uczniom w/w przybory.  

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na 

ogół można ograniczyć 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. 


