
DOBRE PRAKTYKI HIGIENICZNE  
W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU TRAMPOLINA 

 
Czynność Częstotliwość Wykonanie 

Dezynfekcja 
zabawek  

- raz w tygodniu - Zabawki nowe i używane czyszczone są szarym mydłem „Biały jeleń”, następnie płukane ciepłą wodą i dezynfekowane 
środkiem w sprayu „Quato 78” 
- Zabawki pluszowe są prane w proszku „Persil”, następnie suszone i dezynfekowane środkiem w sprayu „Quato 78” (podczas 
pandemii wirusa SARS-CoV-2 obowiązuje zakaz używania zabawek pluszowych w placówce) 
- Zabawki z elektroniką czyszczone są ściereczką nasączoną środkiem do dezynfekcji „Quato 78” 

 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie 
dezynfekcji  codziennie. 

 

Mycie i 
dezynfekcja sal, 
szatni, 
pomieszczenia 
cateringowego, 
kuchni: 
- podłogi 
- ściany 
- parapety 

- mycie (codziennie) 
- dezynfekcja  
( min. raz w tygodniu) 

- Przed przystąpieniem do mycia i dezynfekcji należy uprzątnąć pomieszczenie wynieść śmieci, odkurzyć, zamieść.  
- Pojemniki, kosze na śmieci po opróżnieniu umyć, w wydzielonym pomieszczeniu ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego 

Fairy, a następnie wydezynfekować środkiem „Quato 78” 
- Zmywalne części ścian pomalowanych lamperią oraz parapety i drzwi umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego Ajax. 
- Umyte powierzchnie spłukać ciepłą wodą. 
- Podłogi wyłożone gresem i panelami winylowymi  umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego Ajax.  
- Umyte powierzchnie przemyć czystą wodą. 

- Spłukane powierzchnie ścian i podłóg dezynfekować przy użyciu środka dezynfekującego „Quato 78” przez zmywanie ręczne. 
- Po zastosowaniu środka dezynfekującego powierzchnie przemyć wodą. 
- Rozlane płyny ustrojowe i wydaliny polać równomiernie środkiem  Domestos. Po 10 – 15 minutach zebrać higroskopijnym 

materiałem i zmyć powierzchnię roztworem „Quato 78” 
- W przypadku rozwoju pleśni na ścianach i sufitach należy oskrobać porażoną powierzchnię z farby. Oczyszczoną powierzchnię 
pomalować farbą z dodatkiem preparatów przeciw pleśniowych. 



 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie 3 
razy dziennie. 

Mycie i 
dezynfekcja sal, 
szatni,  
pomieszczenia 
cateringowego, 
kuchni: 
- stoły 
- krzesła 
-meble 
- inne 
przedmioty 
ulegające 
kontaminacji 

- codziennie 
- w razie potrzeby 

- Czyszczoną powierzchnię należy zmyć woda z płynem „Fairy”,  spryskać preparatem dezynfekcyjnym „Quato 78” i przetrzeć 
szmatką. 
 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie 3 
razy dziennie. 

Mycie rąk - przed rozpoczęciem i 
po zakończeniu pracy 
- przez podawaniem 
posiłku i po 
- przed zmianą pieluszki 
i po 
- w razie potrzeby 

- Do mycia rąk pod bieżącą ciepłą wodą( temp. Wody ok 45 °C) używane jest mydło w płynie „Biały Jeleń”. 
- Należy umyć ręce i osuszyć ręcznikiem jednorazowym. 

 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się częste mycie 
rąk (najlepiej po każdym kontakcie z dzieckiem). 
 

Dezynfekcja rąk - przed rozpoczęciem i 
po zakończeniu pracy 
- przez podawaniem 
posiłku i po 
- przed zmianą pieluszki 
i po 
- w razie potrzeby 

- Do dezynfekcji rąk należy użyć płynu Velodes soft- nanieść na dłonie i rozetrzeć.  
 
W czasie nasilonego występowania biegunek oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się częstsze stosowanie (po 
każdym kontakcie z dzieckiem). 
 
W razie stwierdzenia występowania owsików u dziecka preparat do dezynfekcji powinien być używany przez personel (po 
każdym kontakcie z dzieckiem), chore dziecko i jego rodzinę. 



 

Mycie i 
dezynfekcja 
urządzeń 
chłodniczych 

- raz w miesiącu - Wyłączyć urządzenia chłodnicze z prądu i opróżnić z żywności.  
- Ściany i półki oczyścić z resztek organicznych. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne umyć ciepłą wodą ( +45°C ) z dodatkiem 
środka myjącego „Fairy”.  

- Umyte urządzenia wydezynfekować środkiem „Quato 78” środek dezynfekcyjny nanosić metodą rozpyłową, pozostawić na 
czas 5 minut a następnie spłukać.  
- W przypadku utrzymywania się nieprzyjemnego zapachu można przetrzeć umyte powierzchnie środkiem usuwającym 
niepożądany zapach np. 5% kwasem octowym.  
- Osuszyć wszystkie powierzchnie umyte i włączyć urządzenie. Po osiągnięciu temperatury eksploatacyjnej ponownie załadować 
żywnością. 

Mycie i 
dezynfekcja 
leżaków 

- raz w tygodniu (na 
zakończenie tygodnia) 

- Leżaki wymyć wodą z płynem „ Fairy”, zdezynfekować środkiem „Quato 78” i przemyć ciepłą wodą.  
- Zostawić do wysuszenia 
 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się codzienne 
mycie i dezynfekowanie. 

 

Mycie i 
dezynfekcja 
sanitariatów, 
brodzików,  
umywalek, 
nocników 

- raz dziennie po 
zakończeniu pracy, pod 
nieobecność dzieci 
- w razie potrzeby 

- Sanitariaty zalać płynem do dezynfekcji „Domestos”, zostawić na 20 minut po czym spłukać.  
- Muszle klozetowe wymyć wodą ze środkiem myjącym „Ajax”, spryskać środkiem do dezynfekcji… 
- Brodzik i umywalki wyczyścić szczoteczką i mleczkiem do czyszczenia „Cif”, następnie spłukać, spryskać środkiem do 
dezynfekcji „Quato 78”, odczekać 10 minut i przemyć ciepłą wodą. 
- Nocniki zalać środkiem do dezynfekcji „Quato 78” zostawić na 5 minut, spłukać ciepłą wodą 
 
W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień oraz podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie 3 
razy dziennie. 

 

Instrukcja dotyczy stosowania przez personel placówki pracujący z dziećmi oraz wydający posiłki. 


