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Co ? Kiedy? Jak? Czym?  KTO?
MYCIE RĄK Przed rozpoczęciem pracy.

Przed opuszczeniem pracy.
Po wyjściu z toalety.
Przy widocznym zabrudzeniu.
Przed podawaniem posiłków.
Po kontakcie z wydzielinami i wydalinami.
Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce nie 
są czyste.
W razie potrzeby.

Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika 
płyn myjący, rozprowadzić, następnie 
dokładnie spłukać i osuszyć dłonie 
jednorazowym ręcznikiem.

Sterisol Liquid Soap
Sterisol Soap Ultra Mild
Dozownik łokciowy Sterisol
Dozownik automatyczny Sterisol na fotokomórkę

Farena (zalecane dozowanie za pomocą pompki)
Wieszak naścienny
Dozownik typu Lydos
Dozownik typu Ingoman

Personel placówki                                          
(pracujący z dziećmi, 
przygotowujący posiłki oraz 
dzieci).

DEZYNFEKCJA RĄK Przed rozpoczęciem pracy.
Po zakończeniu pracy.
Przed podawaniem posiłków.
Po kontakcie z wydzielinami i wydalinami.
W razie potrzeby.

W czasie nasilonego występowania 
biegunek i przeziębień zaleca się częstsze 
stosowanie. Należy również rozważyć 
dezynfekcję rąk u dzieci (po konsultacji  
z lekarzem i pod kontrolą dorosłych).

UWAGA!                                                                       
Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste 
i suche.

Na suchą skórę rąk nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać  
w skórę rąk, aż do wyschnięcia przez 30 s. 

Sterisol Preop
AHD 2000 Sterisol
Dozownik łokciowy Sterisol
Dozownik automatyczny Sterisol na fotokomórkę

Aniosgel 85 NPC 
Wieszak naścienny
Dozownik typu Ingoman

Produkty wykazują działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- 
i wirusobójcze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, 
Noro).

Personel placówki      
(pracujący z dziećmi, 
przygotowujący posiłki).

POWIERZCHNIE                             
MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE:

Odporne na działanie alkoholi, 
np.: stoliki, krzesła i  wszelkie 
inne przedmioty ulegające 
zanieczyszczeniu.

W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod 
nieobecność dzieci.

W czasie nasilonego występowania 
biegunek i przeziębień zaleca się częstsze 
stosowanie.

Preparat równomiernie zaaplikować na 
całej dezynfekowanej powierzchni lub 
równomiernie rozprowadzić za pomocą 
ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do 
wyschnięcia. Odczekać zalecany czas 
ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką  
i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać 
zalecany czas ekspozycji.

UWAGA!                                                      
Preparaty stosować na niezanieczyszczo-
ne organicznie powierzchnie.

Fugaten Spray                                      
Gotowy do użycia.  
min. 1 minuta

Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze   
(w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).

Lub 
    
Aniospray Quick
Gotowy do użycia.
min. 30 sekund

Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze 
(w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).

Lub
                                                 
Mediwipes Plus
Chusteczki gotowe do użycia.  
min. 30 sekund

Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze   
(w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).

UWAGA! 
Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!

Personel placówki                                         

Wrażliwe na działanie alkoholi, 
np.: przewijaki, tapicerki, 
materace do ćwiczeń, foteliki, 
łożeczka, termometry i inne 
małe powierzchnie ulegające 
zanieczyszczeniu.

Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni.   
W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod 
nieobecność dzieci.

W czasie nasilonego występowania 
biegunek i przeziębień zaleca się częstsze 
stosowanie.

Nanieść preparat bezpośrednio na 
dezynfekowaną powierzchnię z 
odległości 30 cm lub na suchą, czystą 
ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić  za 
pomocą ściereczki po całej powierzchni.                                                                       
Nie wycierać do sucha, nie spłukiwać, 
pozostawić do wyschnięcia. Odczekać 
zalecany  czas ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i 
pozostawić do wyschnięcia. Odczekać 
zalecany czas ekspozycji.

Lysoformin Plus-Schaum 
Pianka gotowa do użycia. 
min. 5 minut

Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- 
i wirusobójcze   (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).

Lub

Mediwipes DM 
Chusteczki gotowe do użycia. 
min. 5 minut

Wykazują działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze 
(w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).

Personel placówki

ZABAWKI W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod 
nieobecność dzieci.

W czasie nasilonego występowania 
biegunek i przeziębień zaleca się częstsze 
stosowanie.

Zabawki spryskać i pozostawić do wy-
schnięcia zgodnie z zalecanym czasem 
ekspozycji, po czym dokładnie zmyć 
wodą zdatną do picia.
 
Nie stosować do zabawek pluszowych i 
tekstylnych.

Fugaten Spray
Gotowy do użycia. 
min. 1 minuta 

Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko-  
i wirusobójcze   (w tym wirusy wywołujące biegunki:  
Rota, Noro).
Lub
Aniospray Quick
Gotowy do użycia.
min. 30 sekund
Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze 
(w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).
Lub
Lysoformin Plus-Schaum
Pianka gotowa do użycia.  
min. 5 minut

Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- 
i wirusobójcze   (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).

Personel placówki

POMIESZCZENIA
Sale gimnastyczne, pokoje 
zabaw, szatnie, a w nich: 
podłogi, blaty, drzwi, glazury, 
parapety  i inne duże zmywalne 
powierzchnie.

Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni.
W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod 
nieobecność dzieci.

Za pomocą mopów i ściereczek myć i 
dezynfekować, przecierając dokładnie 
całą powierzchnię. Pozostawić do 
wyschnięcia.

Nie stosować na wykładziny materia-
łowe.

Surfanios Lemon Fresh MD 
Preparat w koncentracie. 
0,25% - 15 minut 
2,5 ml na 1 litr wody
10 ml na 4 litry wody
20 ml na 8 litrów wody 

Wykazuje działanie: bakterio- (w tym: Legionella, 
Salmonella), grzybo-, prątko- i wirusobójcze   (w tym 
wirusy wywołujące grypę).

Personel placówki

Łazienki, a w nich:  
umywalki, wanny, brodziki 
prysznicowe, muszle klozetowe.

Po każdym zanieczyszczeniu powierzchni.
W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod
nieobecność dzieci.

Umyć i zdezynfekować preparatem 
myjąco-dezynfekującym przecierając 
dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić 
do wyschnięcia.

Trichlorol
Preparat w proszku.
0,75% - 15 minut (3 miarki/4 litry wody)

Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-  
i wirusobójcze   (w tym wirus wywołujący biegunki: Rota).

Personel placówki

SANITARIATY
Szybka dezynfekcja suchych 
powierzchni klozetów, desek 
klozetowych, nocników, spłuczek 
i umywalek.

W razie potrzeby.
Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod 
nieobecność dzieci.

W czasie nasilonego występowania 
biegunek i przeziębień zaleca się częstsze 
stosowanie.

Preparat równomiernie zaaplikować na 
całej dezynfekowanej powierzchni lub 
równomiernie rozprowadzić za pomocą 
ściereczki.

Nie wycierać. Pozostawić do wyschnię-
cia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Fugaten Spray
Gotowy do użycia 
min. 1 minuta

Wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, prątko- i wiruso-
bójcze   (w tym wirusy wywołujące  biegunki: Rota, Noro).

Lub
Aniospray Quick
Gotowy do użycia.
min. 30 sekund

Wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobój-
cze (w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro).

UWAGA! 
Preparaty alkoholowe - chronić przed dziećmi!

Personel placówki

PLAN  HIGIENY  DLA  ŻŁOBKÓW  I  PRZEDSZKOLI

*  Przedstawiony Plan Higieny jest jedynie propozycją. Przyjęcie i stosowanie w/w procedur  nie zwalnia użytkownika z obowiązku aktualizowania i kontrolowania jego ważności. Szczegółowe 
informacje dotyczące działania biobójczego poszczególnych preparatów w podanych czasach,  dostępne są w ulotkach informacyjnych oraz na etykietach opakowań handlowych produktów.


