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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 dezynfekowanie 

zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. W czasie 

otwarcia szkoły 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 czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po 

użyciu przez dziecko zabawek odłożonych do indywidualnego pojemnika zabawek. 

Zabawki z pojemnika są dezynfekowane i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę 

zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku należy czyścić  

w dwóch etapach: 
 
Etap1: Mycie, czyszczenie, pranie 

 
1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki 

należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć 
brud i tłuszcz oraz bakterie.  
Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej 
szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 
powierzchnie.  

3. Niektóre zabawki można myć w zmywarce - zabawki twarde, niewielkich 
rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest 
temperatura 82°C. 

4. Zabawki pluszowe należy regularnie prać - w przypadku maskotek 
i innych zabawek wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten 
sposób możliwe będzie pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. 
Pranie powinno odbywać się w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub 
w temperaturze 65°C przez dziesięć minut. Mycie i czyszczenie zabawek nie 
gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, 
niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 
preparatów.  
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Etap 2: Dezynfekcja 

 
1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta - dezynfekcja 

jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem 
bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez 
wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem 
nietoksycznym dla dzieci: 

 środkiem utleniającym w rozcieńczeniu1:100, 

 dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta - 
skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, 
natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.  

4. Jeżeli jest to możliwe - po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 
powietrzu. 

 
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. 

 
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

 
Zabawki materiałowe 

 
Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki 

wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia 
jest wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie 
można zanurzyć w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jak i czyszczone są 
dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć 
proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek 
pranych bez pełnego zamoczenia specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji 
zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie 
wysuszone.  

W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe 
zostają usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze 
względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji. 
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Zabawki elektroniczne 

 
Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. 

Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą 
z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką 
nasączoną środkiem dezynfekującym – może być to ten sam środek, którego używa 
się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak 
w przypadku wcześniej opisanych zabawek. Przedmioty należy dokładnie wysuszyć 
przed udostępnieniem dzieciom. Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, 
gwizdek). Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można 
także na chwilę zanurzyć.  

 


