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PROCEDURA 

MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK 

 

 

Każda zabawka wymaga innego sposobu czyszczenia  i dezynfekowania 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Czyścimy je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu należy upewnić się, że zabawka została 

dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę 

należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.   

Zabawki materiałowe   

Zabawki wykonane ze wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są 

określane jako zabawki miękkie. 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 jaki 

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. 

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. Przedmioty 

należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne 

Instrumenty myje się w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we 

wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu 

preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami należy dezynfekować po każdym użyciu. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie 

z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do 

naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy 

ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez 

producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego 

środka dezynfekującego.  Plastelinę oraz ciastolinę należy wymieniać zgodnie z zaleceniami 

producenta.   
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Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki – nie zaleca się mycia ich z 

użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji należy 

przetrzeć chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.   

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek polega na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia 

okładek należy przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji należy przetrzeć okładkę 

książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.   

Nowe zabawki 

 Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie 

ograniczamy  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. 

  

 

 

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI 

 

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

również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. 

 

W drugim etapie należy zastosować preparat do dezynfekcji o następujących cechach: 

 preparat powinien być bezwonny, 

 preparat nie może podrażniać skóry, 

 preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

 preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

  preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo 

„nieszkodliwy dla dzieci”. 
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