
Mycie rąk personelu placówki • Przed rozpoczęciem pracy
• Po wyjściu z toalety
• Przy widocznym zabrudzeniu
• Przed podawaniem posiłków
• Po kontakcie z wydzielinami 
 i wydalinami
• Przed dezynfekcją higieniczną, 
 jeśli ręce są zabrudzone 
• Zawsze w razie potrzeby

Na zwilżone dłonie nanieść 
z dozownika porcję płynu myjącego, 
rozprowadzić zgodnie ze schematem 
wg Ayliffe’a, następnie dokładnie 
spłukać i osuszyć dłonie. 

Sterisol Äkta Liquid Soap 

Farena 

Dozownik łokciowy Sterisol

Dozownik uniwersalny 
łokciowy

Dezynfekcja rąk 
personelu placówki

• Przed rozpoczęciem pracy
• Po zakończeniu pracy
• Przed podawaniem posiłków
• Po kontakcie z wydzielinami 
 i wydalinami
• Zawsze w razie potrzeby

UWAGA! Ręce przed dezynfekcją
muszą być czyste i suche.

Na suchą skórę rąk nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać 
w skórę rąk zgodnie ze schematem
wg Ayliffe’a,a następnie aż do 
wyschnięcia przez minimum 30 s.

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 
niezanieczyszczone organicznie 
powierzchnie.

UWAGA! Preparaty alkoholowe
– chronić przed dziećmi!

Powierzchnie pozostające w kontakcie
z nieopakowaną żywnością należy po 
dezynfekcji dokładnie spłukać wodą 
zdatną do picia.

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 powierzchnię chusteczką
i pozostawić do wyschnięcia. Odczekać 
zalecany czas ekspozycji.

Powierzchnie pozostające w kontakcie
z nieopakowaną żywnością należy po 
dezynfekcji dokładnie spłukać wodą 
zdatną do picia.

Sterisol AHD 1000 

Sterisol Phago’Gel

Phago’Gel 

Dozownik łokciowy Sterisol

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

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

RĘCE I SKÓRA
CO? KIEDY? JAK? CZYM?

PLAN HIGIENY ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

MediQuick
alkoholowy spray
gotowy do użycia – min. 30 s

lub

Aerodesin 2000
alkoholowy spray
gotowy do użycia – min. 1 min

lub

Mediwipes Plus
chusteczki gotowe
do użycia – min. 1 min

lub

Fugaten-Spray
alkoholowy spray 
gotowy do użycia – min. 1 min                  

Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia
– min. 5 min 

Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia
– min. 5 min 
lub 

Mediwipes DM 
chusteczki gotowe do użycia
– min. 5 min

KIEDY? JAK? CZYM?

POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE
CO?

• Po każdym zanieczyszczeniu
 powierzchni
• Zawsze w razie potrzeby
• Codziennie po zakończeniu dnia
 pracy, pod nieobecność dzieci
• W czasie nasilonego występowania 
 biegunek i przeziębień zaleca się
 zwiększenie częstotliwości
 dezynfekcji

• Zawsze w razie potrzeby
• Codziennie po zakończeniu dnia
 pracy, pod nieobecność dzieci
• W czasie nasilonego występowania 
 biegunek i przeziębień zaleca się 
 zwiększenie częstotliwości
 dezynfekcji Preparat równomiernie zaaplikować 

na całej dezynfekowanej powierzchni 
lub równomiernie rozprowadzić za 
pomocą ściereczki.

Nie wycierać. 
Pozostawić do wyschnięcia.

Odczekać zalecany czas ekspozycji.

UWAGA! Preparaty alkoholowe 
– chronić przed dziećmi!

Fugaten-Spray
alkoholowy spray
gotowy do użycia – min. 1 min 

lub 

MediQuick
alkoholowy spray
gotowy do użycia – min. 30 s

• Zawsze w razie potrzeby
• Codziennie po zakończeniu dnia
 pracy, pod nieobecność dzieci
• W czasie nasilonego
 występowania biegunek
 i przeziębień zaleca się
 zwiększenie częstotliwości
 dezynfekcji

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

SANITARIATY

• Zawsze w razie potrzeby
• Codziennie po zakończeniu dnia 
 pracy, pod nieobecność dzieci
• W czasie nasilonego występowania
 biegunek i przeziębień zaleca 
 się zwiększenie częstotliwości
 dezynfekcji

Zabawki spryskać i pozostawić 
do wyschnięcia zgodnie z zalecanym
czasem ekspozycji, po czym dokładnie
zmyć wodą zdatną do picia.

Nie stosować do zabawek pluszowych
i tekstylnych.

Fugaten-Spray
alkoholowy spray gotowy
do użycia – min. 1 min 

lub

MediQuick
alkoholowy spray gotowy
do użycia – min. 30 s

lub

Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia
– min. 5 min 

ZABAWKI

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

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

• Po każdym zanieczyszczeniu
 powierzchni
• Zawsze w razie potrzeby
• Codziennie po zakończeniu dnia
 pracy, pod nieobecność dzieci

• Po każdym zanieczyszczeniu
 powierzchni
• Zawsze 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 
materiałowe.

Tabletki rozpuścić w wodzie. 
Powierzchnie zmyć roztworem 
myjąco-dezynfekującym. Odczekać 
wymagany czas ekspozycji.

Chusteczki inkrustowane chlorem 
zwilżyć wodą, odcisnąć nadmiar wody. 
Powierzchnie zmyć roztworem 
myjąco-dezynfekującym. Odczekać 
wymagany czas ekspozycji. 

TASKI Sprint Degerm
koncentrat do mycia 
i dezynfekcji 0,5% – min. 5 min
5 ml koncentratu/1 l wody

Chlor-Clean 
tabletki – 2 tabl./1l wody,
10 tabl./5l – min. 5 min 

lub

Chlor-Clean Wipes 
inkrustowane chlorem
suche chusteczki – min. 5 min                                    

POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska • T:  085 747 93 53 • F:  085 747 93 28 • e-mail: handlowy@medilab.pl   


