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Procedura dezynfekcji zabawek 
 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania oraz 

zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim 

niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia oddziałów przedszkolnych 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 dezynfekowane po użyciu przez dziecko i odłożone 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 dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem  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. 

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. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek. 

2. 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. 

3. 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 

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

schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości 

skutecznej dezynfekcji. 

 

 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

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. 

 

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.  

 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz mydło. 

Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo 

„nieszkodliwy dla dzieci”. 


