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Plan higieny dla Szkoły  

Napisy podkreślone, są odnośnikami do naszej strony internetowej 

Zalecane preparaty do 
odpowiednich 

powierzchni: 

Polecane produkty 

Mycie podłóg 

Cif Professional Oxygel Wild Orchid 5 L. 

Cif Professional Oxygel Ocean 5 L. 

Mediclean MC 110 Floor Clean owoce egzotyczne 5 L 

Mediclean MC 114 Floor, zapach: owoce leśne 5 L – preparat do 

mycia i pielęgnacji podłóg 

Mediclean MC 113 Panel 5 L – zapach gruszkowo-jabłkowy – 

preparat do mycia paneli i drewna lakierowanego 

Mediclean MC 160 Gres 5 L – preparat do mycia posadzek 

kamiennych i płytek 

 

Doczyszczanie i 

zabezpieczanie podłóg 
(polimery) 

Doczyszczanie podłóg: 

Mediclean MC 130 Strong 5 L 

Mediclean MC 570 All 5 L 

  

Usuwanie starych warstw ochronnych (stripery): 

Mediclean MC 120 Striper 5 L – oferuje jednoczesne 

doczyszczanie 

Mediclean MG 121 Striper 5 L – mocniejszy odpowiednik 

powyższego środka 

  

Polimery – nakładanie warstw ochronnych 

Mediclean MC 112 Shine 5 L 

Mycie powierzchni 
ponadpodłogowych 

Mediclean MC 211 Office zielona herbata 500 ml ze 

spryskiwaczem 

Mediclean MC 210 Surface czerwone owoce 1 L 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4082-Cif-Professional-Oxygel-Wild-Orchid-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-197-Cif-Professional-Oxygel-Ocean-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4197-Mediclean-MC-110-Floor-Clean-owoce-egzotyczne-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4208-Mediclean-MC-114-Floor-zapach-owoce-lesne-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4206-Mediclean-MC-113-Panel-5-L-zapach-gruszkowo-jablkowy.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4216-Mediclean-MC-160-Gres-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4212-Mediclean-MC-130-Strong-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4268-Mediclean-MC-570-All-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4210-Mediclean-MC-120-Striper-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4257-Mediclean-MG-121-Striper-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4204-Mediclean-MC-112-Shine-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4224-Mediclean-MC-211-Office-zielona-herbata-500-ml-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4224-Mediclean-MC-211-Office-zielona-herbata-500-ml-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4219-Mediclean-MC-210-Surface-czerwone-owoce-1-L.html
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Cif Window & Multisurface Cleaner 750 ml 

Taski Sprint Glass 750 ze spryskiwaczem 

Cif Furniture Polish 750 ml – do mycia i zabezpieczania mebli 

Dezynfekcja podłóg 

Incidin plus 6 L. 

Quatrodes Strong 5 L. 

Taski Sprint Degerm 5 L. 

Domestos Professional Pine Fresh 5 L. – stosowany też do mycia 

toalet (nierozcieńczony) i powierzchni ponadpodłogowych 

Desam Extra 5 L. 

Surfanios Premium 5 L. 

To wydajne preparaty do jednoczesnego mycia i 

dezynfekcji powierzchni. Z kanistra sporządza się roztwory 

0,25% do 2%, co w najlepszym przypadku pozwala uzyskać 400 
L roztworu z 1 litra koncentratu. 

 

Sprzęt sprzątający 

 

Ścierki i gąbki 

Szczotki i szorowaki 

Mopy, kije i akcesoria  

Higiena w świetlicy – w 
tym dezynfekcja 

zabawek 

Stosujemy: 

 Środki do jednoczesnego mycia i dezynfekcji podłóg 

(zobacz wyżej) 

 Środki do dezynfekcji zabawek, 

 Środki do mycia lub do dezynfekcji powierzchni 

ponadpodłogowych (zależnie od potrzeb) 

 

Higiena w 

pomieszczeniach obróbki 
żywności 

Do czyszczenia powierzchni roboczych należy używać 
preparatów do dezynfekcji dopuszczonych do kontaktu z 

żywnością: 

Virkon do higieny żywności 5 kg. 

Virkon S - 5 kg. 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-194-Cif-Window-Multisurface-Cleaner-750-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3486-Taski-Sprint-Glass-750-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-196-Cif-Furniture-Polish-750-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-236-Incidin-plus-6-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1427-Quatrodes-Strong-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-705-Taski-Sprint-Degerm-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-242-Domestos-Professional-Pine-Fresh-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-655-Desam-Extra-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3347-Surfanios-Premium-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_scierki-gabki-401.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_szczotki-szorowaki-402.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_mopy-i-akcesoria-403.html
https://www.dezynfekcja24.com/Dezynfekcja-zabawek-w-przedszkolu-chelp-pol-83.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_higiena-pomieszczen-_mycie-powierzchni-ponadpodlogowych-253.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_szybka-dezynfekcja-malych-powierzchni-187.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_szybka-dezynfekcja-malych-powierzchni-187.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-252-Virkon-do-higieny-zywnosci-5-kg.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2667-Virkon-S-5-kg.html
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Dostępne też saszetki 200 g. (mniej ekonomiczne) 

Dla pracowników polecamy rękawiczki nitrylowe, dopuszczone 
do kontaktu z żywnością. 

  

Higiena toalet 

Mycie osadów i usuwanie kamienia wapiennego: 

Cif Professional Washroom Cleaner 2w1 - kanister 5 L. 

Taski Sani Calc 5 L. 

 

Czyszczenie powierzchni armatury łazienkowej: 

Mediclean MC 310 Sanit czerwone winogrona 1 L – koncentrat 

do rozcieńczania 

 

Czyszczenie muszli klozetowych i innych pow. sanitarnych: 

Domestos Professional Pine Fresh 5 L. 

Domestos Toilet Limescale Remover 750 ml.  

Mediclean MC 330 Chlorine 750 ml 

 

Inne specjalistyczne preparaty: 

Żel Domestos Grout Cleaner 750 ml  - usuwanie pleśni z fug 

Domestos Professional Drain Unblocker Gel, 1 L - udrażnianie 

rur kanalizacyjnych 

Mediclean MC 340 Tube 600 g - udrażnianie rur kanalizacyjnych 

Laudamonium 2 L. – środek dezynfekujący do profilaktyki 

przeciwgrzybiczej 

 

Higiena gabinetu 
pielęgniarki szkolnej 

 Całą procedurę higieny wraz z listą preparatów dla gabientów 

opisaliśmy tutaj. 

 
Zalicza się do nich także gabinet szkolny. 

 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-_zabiegowe-diagnostyczne-_rekawice-nitrylowe-bezpudrowe-228.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-193-Cif-Professional-Washroom-Cleaner-2w1-kanister-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-316-Taski-Sani-Calc-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4233-Mediclean-MC-310-Sanit-czerwone-winogrona-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-242-Domestos-Professional-Pine-Fresh-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-210-Domestos-Toilet-Limescale-Remover-750-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4242-Mediclean-MC-330-Chlorine-750-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4154-Domestos-Professional-Drain-Unblocker-Gel-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-4243-Mediclean-MC-340-Tube-600-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-225-Laudamonium-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Gabinet-zabiegowy-991.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Gabinet-zabiegowy-991.html
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Higiena rąk 

Rękawiczki jednorazowe 

Mycie rąk 

Dezynfekcja rąk – ważna szczególnie gdy dzieci chorują i w 

sezonie jesienno-zimowym 

Szukasz dobrych dozowników? Oferujemy wynajem 
bezterminowy za 10% ceny dozownika. Zobacz szczegóły. 

 

Inne artykuły:  

Worki na śmieci i odpady medyczne 

Ręczniki i papier 

 

Dokument objęty jest prawami autorskimi. Można go rozpowszechniać bez zgody autorów – 

wymogiem rozpowszechniania jest zachowanie całej oryginalnej treści dokumentu (niezależnie, czy 

dokonuje się tego w wersji papierowej, czy cyfrowej). 

 

https://www.dezynfekcja24.com/
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-223.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_mycie-193.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_dezynfekcja-189.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria-_dozowniki-uzyczenie-1084.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria-_dozowniki-uzyczenie-1084.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Kosze-worki-i-pojemniki-_worki-na-odpady-387.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_reczniki-i-papier-1099.html

