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PROCEDURA 

MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK CD. 

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

 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. 

 Zwracaj uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej szczoteczki należy 

także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

 Niektóre zabawki można myć w zmywarce – zabawki twarde, niewielkich 

rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 

82
o
C, 

 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 

w temperaturze 71
o
C przez trzy minuty lub w temperaturze 65

o
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. 

 

Etap 2: dezynfekcja 

 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; 

 Zabawki powinny być dezynfekowane: 

 zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci, 

 środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

 dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem; 
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 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; 

 Jeżeli jest to możliwe – po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

  


