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1. PROCEDURA BEZPIECZEŃTWA OPRACOWANA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 

1. Przed wejściem do budynku wszyscy bezwzględnie dezynfekują dłonie i poddają się procedurze 
pomiaru temperatury ciała bezdotykowym termometrem.  

2. Należy przestrzegać zasad przyprowadzania i odbioru dzieci opracowanych na czas zagrożenia 
epidemiologicznego zawartej w procedurze nr 2.  

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaopatrzenia uczestnika w maseczki (na wypadek 
sytuacji, w których zachowanie dystansu społecznego jest utrudnione).  

4. Należy zwracać uwagę, by dzieci często i regularnie myły ręce ciepłą wodą z mydłem, 
szczególnie bezpośrednio po wejściu do sali, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami, po 
spacerach.  

5. Zabawki i sprzęty, z których korzystają dzieci muszą być regularnie dezynfekowane, a 
przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki należy 
usunąć z sali.  

6. Wymianę oraz sprzątanie zabawek kontroluje osoba prowadząca zajęcia, tak by zapewnić 
dzieciom wyłącznie czyste i bezpieczne materiały.  

7. Sala, w której organizowane są zajęcia, musi być regularnie wietrzona - co najmniej raz na 
godzinę, a ćwiczenia muszą być prowadzone przy otwartych oknach. Podczas wietrzenia, dzieci 
pozostają w sali (nie zmieniają pomieszczenia, nawet w przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych).  

8. Osoby trzecie mogą przebywać w placówce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy 
zachowaniu wszelkich środków ostrożności – wyłącznie osoby zdrowe, osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk.  

9. Należy regularnie kontrolować stan czystości pomieszczeń i wyposażenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów stołów oraz zabawek i pomocy dydaktycznych, z których korzystają dzieci.  
10. By zachować czystość oraz sterylność pomieszczeń i przestrzeni do zabaw dla dzieci 
(wykładzina), w przedszkolnej sali stosowane będzie ozonowanie i/lub dezynfekcja z użyciem 
parownicy (zgodnie z procedurą dezynfekcji pomieszczeń) 
11. Każdy pracownik i zleceniobiorca zobowiązany jest do dbania o swoje zdrowie. Do placówki 
nie powinny przychodzić osoby, które przejawiają oznaki choroby.  
12. Posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową w sterylnych pojemnikach.  
13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° 
C lub je wyparzać. 
14. Przed posiłkami i po posiłkach należy zmyć oraz zdezynfekować blaty stołów oraz krzesła, z 
których korzystają dzieci.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE PÓŁKOLONII 

1. Zalecenia ogólne  

a) Jedna grupa może liczyć max. 15 osób. 
b) Zajęcia w czasie półkolonii będą odbywały się w jednej sali przeznaczonej na ten cel.  
c) Dopuszcza się możliwość korzystania z pobliskiego placu zabaw (należącego do 

Przedszkola Niepublicznego Przedszkolna Chatka) lub boiska sportowego z zachowaniem 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

d) Dopuszcza się spacery i wycieczki z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa i 
reżimu sanitarnego. 

e) W półkoloniach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, których rodzice podpisali umowę i 
złożyli komplet dokumentów w sekretariacie.  

f) W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie zamieszkiwały z osobą 
przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną 
o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na 
podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów (załącznik nr 6). 

g) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 
fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkolonii oraz w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.  

h) Dziecko na zajęciach przyprowadza i odbiera osoba zdrowa.  
i) Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci do placówki, jeżeli ktoś w najbliższym 

otoczeniu rodziny przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 
j) Zabrania się zabierania ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek.  
k) Niedozwolone jest pozostawianie w szatniach lub ciągach komunikacyjnych wózków 

dziecięcych, fotelików samochodowych, rowerów, hulajnóg, rolek i innych przedmiotów. 
l) W trakcie zajęć wychowawca jest zobowiązany do wietrzenia sali (nawet jeżeli na zewnątrz 

panują niekorzystne warunki atmosferyczne) minimum raz w ciągu godziny. 
m) Przyprowadzając i odbierając dziecko rodzice i dzieci są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego. 
n) Każda osoba uczestnicząca w półkoloniach jest zobowiązana do zmiany obuwia przed 

wejściem do sali zajęciowej. 
o) Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do przekazania uczestnikom nowych zasad 

funkcjonowania w grupie. 
p) Nie zaleca się stosowania telefonów komórkowych w czasie zajęć. Jest to dozwolone 

jedynie w nagłych sytuacjach. 
q) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe lub materiały dydaktyczne, które są 

własnością osoby prowadzącej zajęcia, muszą być zdezynfekowane w placówce min. 10 
minut przed rozpoczęciem zajęć. Przy dezynfekcji stosuje się procedurę dezynfekcji 
zabawek.  
 

2. Przyprowadzanie dzieci do placówki  

a) Dziecko na zajęcia jest przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe 
b) Dzieci mogą być odbierane tylko i wyłącznie z przedsionka przedszkola. Zakazuje się 

wejścia rodzicom/opiekunom do pozostałych pomieszczeń przedszkola.  
c) Do odbierania dziecka od rodzica/opiekuna oddelegowany zostanie jeden pracownik - 

dyżurny, który zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania 
wytycznych wynikających z „procedury bezpieczeństwa” opracowanej na czas zagrożenia 
epidemicznego.  



d) Dyżurny ma obowiązek zmierzyć dziecku przed wejściem temperaturę za pomocą 
termometru bezdotykowego. Jeżeli rodzic nie wyraża na to zgody, dziecko nie zostanie 
przyjęte na półkolonie. 

e) Dyżurny ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, jeśli istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że dziecko (lub rodzic) jest chore i może zarażać innych.  

f) Każda osoba uczestnicząca w półkoloniach po wejściu do sali obowiązkowo myje ręce 
wodą z mydłem.  

3. Odebranie dziecka z placówki 
Rodzic oczekuje na dziecko w przedsionku bądź przed przedszkolem.  

a) Do wydawania dziecka rodzicowi/opiekunowi oddelegowany zostanie dyżurny, który 
zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych 
wynikających z „procedury bezpieczeństwa” opracowanej na czas zagrożenia 
epidemicznego.   

b) Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest znać okazać dokument ze zdjęciem 
oraz numerem PESEL.  

c) Każdorazowo po wydaniu dziecka rodzicowi/opiekunowi dyżurny zobowiązany jest do 
zdezynfekowania powierzchni dotykowych (włącznika dzwonka, klamek itp.).  

d) Dzieci starsze (powyżej 7 roku życia) mogą wracać do domu same, tylko i wyłącznie po 
podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego stosownego oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość 

natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza. 
2. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 

wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym 
organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady 
medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje 
o możliwości zakażenia koronawirusem. 

3. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 
powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 
niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku szczególnie o sytuacji, 
w której dziecko zostało umieszczone w izolatce. 

4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w 
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

5. Z dzieckiem podejrzanym o zakażenie do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego, w 
pomieszczeniu pozostaje jeden opiekun, który zadba o jego komfort.  Należy ograniczyć 
kontakty z innymi osobami.  

6. O zaistniałym podejrzeniu zakażenia u dziecka/pracownika należy poinformować Organ 
prowadzący placówkę. 

7. Organ prowadzący może czasowo ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie placówki 
uwzględniając stopień zagrożenia zakażeniem po wcześniejszym poinstruowaniu przez 
Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Pomieszczenie, które zostanie przeznaczone na izolatkę, będzie pozbawione wszystkich 
przedmiotów oraz zbędnych elementów, które nie mogą zostać zdezynfekowane.  
W izolatce powinien znajdować się stolik i krzesło dla osoby zarażonej/podejrzanej  
o zarażenie oraz dozownik z płynem dezynfekującym. Pomieszczenie będzie regularnie 
ozonowane. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które przebywały z osobą zarażoną/podejrzaną  
o zarażenie oraz pracownicy, którzy mieli z nią kontakt, muszą zostać jak najszybciej 
poinformowani o zaistniałej sytuacji. 

10. W sytuacji potwierdzenia zarażenia u dziecka uczęszczającego do placówki lub  
u pracownika, rodzice/opiekunowie prawni lub sam pracownik są zobowiązani do 
poinformowania organu prowadzącego o zaistniałej sytuacji.  

11. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zarażonym, zostaną o tym poinformowane 
telefonicznie.  

12. W sytuacji potwierdzenia zarażenia u dziecka lub pracownika organ prowadzący jest 
zobowiązany do przekazania danych osobowych i kontaktowych wszystkich osób 
przebywających z osobą zarażoną Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 
celu wdrożenia odpowiednich procedur. 

13. W przypadku osoby z zewnątrz, u której wystąpiły niepokojące objawy wskazujące na 
zarażenie koronawirusem należy sporządzić listę osób obecnych w tym samym czasie, w tym 
samym pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania  się do wytycznych 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem 
Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym. 



14. Należy dokładnie zdezynfekować przestrzeń, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz 
(przy założeniu, że nie ma pewności, czy w momencie świadczenia usługi osoba ta była już 
zakażona) oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PROCEDURA DEZYNFEKCJI ZABAWEK I SPRZĘTÓW SPORTOWYCH  

Każda placówka ma obowiązek stosowania ogólnych reguł postępowania minimalizującego ryzyko 
groźnych dla bezpieczeństwa dzieci zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Również w szkole 
a zwłaszcza w świetlicy szkolnej zabawki są jednym z podstawowych nośników zarazków. Dzieci często 
ich dotykają, bawią się nimi, nierzadko wkładają ich elementy do ust, a to w grupie liczącej na ogół od 
15 do 25 może doprowadzić do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji i chorób.  
Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku.  
Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich 
przetrwalników. W przypadku szkół, przedszkoli i placówek dezynfekowanie zabawek oznacza przede 
wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.  
Regularna dezynfekcja zabawek pozwala niwelować zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się 
drobnoustrojów zagrażających bezpieczeństwu dzieci i personelu.  
 
W trakcie prowadzenia zajęć w czasie zagrożenia epidemicznego nie należy używać przedmiotów, 
które trudno jest zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Używając kart pracy, książek, kolorowanek, 
materiałów plastycznych i dekoratorskich oraz produktów sypkich (kasza, makarony) należy 
przygotować osobny zestaw dla każdej osoby. Każda osoba otrzymuje swój zestaw pomocy, którego 
nie należy przekazywać innym osobom. Po zakończonej pracy niezużyte materiały są utylizowane.  
 
Wszystkie sprzęty i pomoce dydaktyczne muszą być zdezynfekowane przed ich użyciem oraz po użyciu 
(nawet jeżeli są to prywatne pomoce osoby prowadzącej). Osoba prowadząca jest zobowiązana 
zdezynfekować je w placówce minimum 10 minut przed zajęciami. Płyn do dezynfekcji odbiera od 
pracownika. Po przeprowadzonej dezynfekcji wypełnia protokół.  
 
JAK CZĘSTO NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ ZABAWKI?  
Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji zabawek oraz innych sprzętów i urządzeń 
wykorzystywanych w szkole, przedszkolu i placówce jest uzależniona od wielu czynników:  

 liczby dzieci,  

 stanu zdrowia dzieci,  

 rodzaju zabawek w szkole, przedszkolu,  

 miejsca korzystania z zabawek (plac zabaw, sala zajęć),  

 świadomości dzieci w zakresie higieny.  
 

Powszechnie zaleca się, aby zabawki były dezynfekowane nie rzadziej niż raz w tygodniu.  
Trzeba jednak zastrzec, że:  

 w okresie zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową,  

 w razie korzystania z zabawek na zewnątrz,  

 w przypadku epidemii,  
 
częstotliwość tę należy zwiększyć, a niektóre zabawki (np. pluszowe maskotki) na jakiś czas wyłączyć z 
użytkowania np. w okresie zachorowań na grypę czy licznych przypadków zachorowań na rotawirusy. 
 
PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK  
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 mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy 
dokładnie wypłukać gąbkę.  



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

rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82C.  

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 71C przez trzy minuty lub w 

temperaturze 65C 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.  

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

Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.  
 
KAŻDA ZABAWKA WYMAGA INNEGO SPOSOBU CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA  
 
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. Po upływie czasu 
wskazanego przez producenta zabawkę opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu 
użytego środka dezynfekującego.  
 
Sprzęty sportowe  
Zalecane jest używanie tylko tych sprzętów, które można zdezynfekować. Nie należy używać np. 
woreczków gimnastycznych, szarf itp. Pozostałe sprzęty powinny być myte i dezynfekowane tak jak w 
punkcie wyżej. 
 
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 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 bądź zdezynfekować 
parownicą. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek — przedmioty należy dokładnie 
wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.  
 
Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek, pianino, keyboard, mikrofon)  
Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem 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 trzeba dezynfekować po każdym użyciu. Instrumenty takie jak 
pianino czy keyboard powinny być umyte ściereczką namoczoną w wodzie z detergentem, następnie 



należy użyć płynu do dezynfekcji. Mikrofon przed każdym użyciem musi być wyczyszczony przez użycie 
parownicy.  
 
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. Maskotki i inne przedmioty z materiału należy 
spryskać preparatem w sprayu.  
 
JAKIE PREPARATY DO CZYSZCZENIA i DEZYNFEKCJI WYBRAĆ  
Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz mydło — również w 
przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.  
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".  
 
PROCEDURY HIGIENICZNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI  
Samo czyszczenie oraz regularna dezynfekcja zabawek nie zagwarantuje bezpieczeństwa w 
przedszkolu, jeżeli personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości nie będzie stosować się do zasad 
określonych w procedurach higienicznych.  

 W każdym pomieszczeniu do sprzątania i czyszczenia należy używać specjalnie wydzielonych 
ściereczek, gąbek, mopów itp.  

 Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ze szczególną 
dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozcieńczenie preparatu niweluje jego skuteczność).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

Ozonowanie pomieszczeń  
Ozonowanie jest to metoda przeprowadzenia dezynfekcji bez użycia środków chemicznych, w której 
czynnikiem biobójczym jest ozon, czyli trójatomowa cząsteczka tlenu. Zaletą tego gazu jest jego 
ekologiczność – nie pozostawia żadnych środków ubocznych, gdyż po procesie ulega on rozkładowi na 
tlen. Ozon swoje właściwości dezynfekujące posiada jedynie przy odpowiednim stężeniu. Ozon w 
postaci gazowej wnika w materiały, materace, tapicerki, wykładziny i tam prowadzi swe skuteczne 
działanie.  
 
PROCEDURA OZONOWANIA  
Ozonowanie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia następuje po uprzednim stwierdzeniu 
podejrzenia zachorowania, wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na Covid-19 oraz 
profilaktycznie nie częściej niż 1x w tygodniu 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

 Wynieść wszystkie rośliny  

 Uszczelnić pomieszczenie (kratki wentylacyjne, drzwi, itp.)  

 Wartościowe rzeczy można owinąć folią stretchem  
2. Rozstawienie oraz włączenie generatorów ozonu  

 Nie stawiamy urządzeń na podłodze tylko na podwyższeniu (np. krzesło, stół, drabina 
itp.)  

 W celu lepszego rozprowadzenia ozonu możemy wykorzystać dodatkowe wentylatory.  

 Opuszczenie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed wstępem osób trzecich.  

 Podczas ozonowania nie należy przebywać w pomieszczeniu  
3. Monitorowanie procesu (pomiar stężenia, kontrola szczelności pomieszczenia)  

 Kontrola szczelności pomieszczenia czy ozon nie wycieka z ozonowanego 
pomieszczenia (np. na ciągi komunikacyjne)  

 Ozonowanie przez 30 minut  

 Ewentualne wydłużenie lub skrócenie czasu zabiegu.  
4. Zakończenie procesu  

 Po zakończeniu pracy generatorów ozonu, poczekać 30 minut aby wykorzystać 
naprodukowany ozon.  

 Wietrzymy pomieszczenie ok. 15 -20 minut aż do uzyskania bezpiecznego stężenia Jeśli 
z pomieszczenia nikt nie będzie korzystał możemy nie wietrzyć pomieszczenia i 
pozwolić aby ozon sam uległ rozpadowi.  

 
DODATKOWEWSKAZÓWKI  

 Zapach „ozonu” utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności.  

 Pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi 
związkami organicznymi (VOCs)  

 
Dezynfekowanie parownicą 
Dzięki jej właściwościom, sprzątanie przy użyciu gorącej pary jest najprostszym i najskuteczniejszym 
sposobem czyszczenia bez konieczności stosowania chemicznych detergentów. Co najważniejsze 
sucha para, nie tylko czyści zewnętrzne zabrudzenia, zabija wszystkie niechciane, żywe organizmy, 
takie jak bakterie, wirusy czy grzyby. Likwiduje je zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz czyszczonych 
powierzchni. Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą przez 30 sekund, przy 
maksymalnym poziomie pary, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus 
lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B) na gładkich i twardych 
powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara) 
 



PROCEDURA DEZYNFEKOWANIA PAROWNICĄ 
1. Przygotowanie pomieszczenia 

 powierzchnia czyszczona parownicą musi być wcześniej oczyszczona 
2. Parowanie 

 w celu wyczyszczenia i dezynfekcji wykładziny i podłogi, należy zastosować dyszę podłogową z 
zamocowaną ściereczką, można wykorzystać bawełnianą ściereczkę znajdującą się w 
standardowym wyposażeniu parownicy lub ściereczkę z mikrofibry. 

 podłogę należy czyścić szybkimi ruchami zarówno do przodu jak i do tyłu, nie przerywając 
ciągłego podawania pary 

 aby wyczyścić i zdezynfekować szczeliny pomiędzy płytkami należy przemieszczać dyszę nie 
tylko horyzontalnie, ale także po przekątnej  

3. Zakończenie procesu 

 Po zakończeniu pracy należy pozostawić powierzchnie bez korzystania do 15 min 

 Jeśli z pomieszczenia nikt nie będzie korzystał możemy nie wietrzyć pomieszczenia, pozwolić 
na swobodne wyschnięcie nawierzchni 

 


