
Właściwe stosowanie środków dezynfekujących
wobec zagrożenia koronawirusem

CZY TWÓJ ŚRODEK
DEZYNFEKCYJNY DZIAŁA 
PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI?

ABY PRAWIDŁOWO CZYŚCIĆ 
I DEZYNFEKOWAĆ, POSTĘPUJ 
ZGODNIE Z PROSTYMI WSKAZÓWKAMI

DOPUSZCZENIE

Używaj produktów dezynfekcyjnych 
zarejestrowanych jako biobójcze, które 
posiadają Decyzję Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów  Medycznych i Produktów 
Biobójczych.
W następstwie pandemii COVID-19 na 
rynku pojawiło się wiele produktów „antybakteryjnych” 
czy „zabijających wirusy” nie posiadających stosownych 
certyfikatów czy dokumentacji. W wielu państwach 
zostały wydane odpowiednie instrukcje. Na przykład 
Raport Techniczny „Dezynfekcja pomieszczeń
w placówkach opieki zdrowotnej i innych obiektach 
potencjalnie skażonych SARS-CoV-2) opracowany 
przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób lub "Operational considerations for COVID-19 
management in the accommodation sector". 
WHO, 2020.

SPRAWDŹ ŹRÓDŁO
Jeśli nie masz pewności, czy Twój 
środek dezynfekujący może zwalczać 
wirusy, odwiedź witrynę producenta lub 
zweryfikuj, czy preparat widnieje 
w rejestrze produktów biobójczych pod 
adresem:  
                              
www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biobójcze/wykaz-
produktów-biobójczych.

 :

NAJWAŻNIEJSZE 
NORMY KRAJOWE

Każdy kraj ma własne wymagania 
dotyczące roszczeń dotyczących 
środków dezynfekujących dla SARS-
CoV-2. Zawsze sprawdzaj wymagania i zatwierdzenia 
obowiązujące w Polsce. Najlepszym i najprostszym 
wyznacznikiem jest weryfikacja, czy produkt jest 
przedmiotem Decyzji URPL i czy widnieje  w rejestrze 
produktów biobójczych oraz opinie PZH- Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego dostępne pod adresem:

 http://www.pzh.gov.pl/ 

Czas ekspozycji środka dezynfekującego 
wynosi najczęściej od 30 sekund do 
30minut. Przeczytaj instrukcję na 
opakowaniu, aby uzyskać informacje
o eliminacji wirusów. Pamiętaj, aby 
sprawdzić informacje na opakowaniu. 
Tylko postępowanie zgodnie z instrukcją 
pozwoli skutecznie wyeliminować wirus.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Najpierw wyczyść - Przed dezynfekcją 
u ż y j  u n i w e r s a l n e g o  ś r o d k a  
czyszczącego, aby skutecznie usunąć 
kurz, brud i inne zanieczyszczenia 
z powierzchni.
Potem dezynfekuj - Zaaplikuj środek 
dezynfekcyjny zarejestrowany jako 
produkt biobójczy na powierzchnię
i utrzymaj powierzchnię zwilżoną przez 
wymagany dla produktu czas ekspozycji.

JEDEN PLUS JEDEN

1- Liczba powierzchni, które należy 
dezynfekować jedną stroną ściereczki . 
Po zakończeniu procesu użyj drugiej 
c z y s t e j  s t r o n y  ś c i e r e c z k i ”  
+
1 - jedna ściereczka stosowana do jednej 
powierzchni z wykorzystaniem jej dwóch 
czystych stron, osobno do mycia
i dezynfekcji

SZORUJ, PŁUCZ, POWTARZAJ

30 sekund - Czas, który powinieneś 
poświęcić na mycie rąk mydłem i wodą 
przed, podczas i po czyszczeniu.

60% - Używaj odkażacza do rąk na bazie 
alkoholu z co najmniej 60% alkoholu, gdy 
mydło i woda są niedostępne.

ARTYKUŁ NA PODSTAWIE 
MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO

SPRYSKAJ, ZOSTAW I KONTROLUJ
10 SEKUND - 30 MINUT

1+1

Aby właściwie czyścić i bezpiecznie dezynfekować w sytuacji zagrożenia koronawirusem (sars-cov-2), 
kierownicy obiektów i personel muszą wiedzieć, jak prawidłowo identyfikować i używać właściwych produktów.

Stosuj ochronę indywidualną: 
rękawiczki, maseczki, odzież 
ochronną.

Po każdym procesie przeprowadź 
higienę rąk zgodnie z instrukcją        

Zachowuj bezpieczną 
odległość między osobami

Zgłaszaj niedyspozycję
zdrowotną przełożonemu

2m
30s

Pierz, myj, dezynfekuj: ściereczki, 
mopy, wózki, kije itp.
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