
Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu 

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę 
zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na 
podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form 
przetrwalnikowych.  

1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, 

sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym 

dniu. 

2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, 

materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub 

nauczycieli,  

a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają 

usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i 

zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez 

niego upoważnioną.  

3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci 

należy: 

1) wymyć, wyczyścić: 

a) każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — 

powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego 

detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po 

umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać 

gąbkę lub szmatkę.  

b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej 

szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 

powierzchnie. 
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2)  zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla 

dzieci będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta 

widniejącymi na etykiecie produktu.    

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne 

należy wysuszyć na wolnym powietrzu, aby unikać wdychania oparów. 

5. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej 

specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może 

prowadzić do ich uszkodzenia. 



6. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu 

sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie 

mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inne osoby. 

7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych 

do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy 

dezynfekcji. 


