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A.  Szczotkowanie zębów po posiłkach przez dzieci w przedszkolach może być realizowane w okresie 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, pod warunkiem stałego nadzoru wychowawcy/opiekuna 
grupy oraz przygotowania organizacyjnego placówki, zmniejszającego ryzyko transmisji 
zakażenia:

 1.  Szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience przeznaczonej dla danej grupy 
przedszkolnej. 

 2.  Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz wychowawca/opiekun grupy powinni 
umyć ręce wodą z mydłem, a następnie osuszyć je papierowym ręcznikiem.

 3.  W czasie szczotkowania zębów może przebywać w łazience taka liczba dzieci, aby każde z nich 
miało dostęp do odrębnej umywalki. 

 4. Dzieci powinny używać do szczotkowania zębów:

  •   osobistych, oznakowanych zestawów wielorazowych, czyli szczoteczek i kubeczków (które 
po użyciu powinny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia w taki sposób, 
aby nie stykały się ze sobą) oraz osobistej pasty do zębów z fluorem dostosowanej do wieku 
dzieci, lub

  •   szczoteczek i kubków jednorazowych, które po użyciu należy niezwłocznie wyrzucić  
do pojemnika na odpady komunalne, znajdującego się w łazience. 

        W tym wariancie można stosować wspólną pastę do zębów z fluorem dostosowaną do wieku 
dzieci. 



 5.  W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wychowawca/opiekun grupy powinien zaaplikować 
każdemu dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem dostosowanej do wieku, 
poinstruować o prawidłowych zasadach szczotkowania zębów oraz nadzorować cały proces. 
Wychowawca/opiekun grupy powinien zastosować maskę chirurgiczną, a po zakończeniu 
szczotkowania umyć/zdezynfekować ręce.

 6.  Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobistej: fartuch flizelinowy, rękawice, 
maskę chirurgiczną, po każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów, pomiędzy poszczególnymi 
grupami dzieci, powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki:

  •  dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym,

  •  wywietrzenie łazienki,

  •  umycie podłogi.

B.     Dodatkowo, w sytuacji braku możliwości zastosowania w/w zaleceń dotyczących szczotkowania 
zębów przez dzieci w przedszkolach w okresie epidemii, rekomenduje się, aby w ramach programu 
wychowania przedszkolnego dzieci, zwielokrotnić zajęcia dotyczące  zasad higieny jamy ustnej, 
szczotkowania zębów itp. zarówno wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami. 

C.     Rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i pomiędzy posiłkami wody mineralnej zamiast 
słodkich soków, napojów czy herbatek.

 


