
LEGO® Education
Hygienické pokyny
Pre naše LEGO® a DUPLO® prvky vyberáme 
vysoko kvalitné materiály, aby sme deťom 
poskytli čo najbezpečnejší a najlepší vzdelávací 
zážitok. Na podporu učiteľov pri dodržiavaní 
najnovších miestnych pokynov o čistení a 
dezinfekcii tried a učebných materiálov sme 
vyvinuli nasledujúce pokyny.

Pred vyčistením prvkov LEGO® sa uistite, že sa 
riadite miestnym školským oddelením alebo 
zdravotnými agentúrami o čistení a dezinfekcii 
materiálov triedy.

Nezabudnite pred čistením rozobrať všetky 
LEGO prvky. Spojené prvky nebudú efektívne 
vyčistené. Elektronický / inteligentný hardvér by 
sa mal čistiť osobitne.

Vyčistite svoje LEGO prvky ručne pomocou 
mäkkej handričky alebo špongie a mydla a vody, 
ktorá nie je teplejšia ako 40 ° C

Pri dezinfekcii elektronických prvkov
(napr. rozbočovače, motory, snímače), 
používajte jednorazové utierky alebo utierku z 
mikrovlákna navlhčenú dezinfekčným 
prostriedkom na opatrné utretie všetkých 
vonkajších povrchov.

Nepostrekujte svoj elektronický / inteligentný 
hardvér tekutým roztokom. Namiesto toho ho 
jemne utrite.

Nevkladajte svoje LEGO prvky alebo hardvér 
do práčky alebo umývačky riadu. Nepokúšajte 
sa ho sušiť v rúre, mikrovlnnej rúre alebo 
sušičom vlasov. Vaše prvky by nemali byť 
vystavené teplotám vyšším ako 60 ° C.

Pred čistením vždy odpojte všetky senzory a 
motory z elektronického / inteligentného 
hardvéru a zo všetkých zdrojov napájania.
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ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Dezinfekcia povrchov hračiek vyžaduje chirurgický alkohol alebo bielidlo. Vo väčšine prípadov utieranie povrchov chirurgickým liehom alebo 
bieliacimi roztokmi poškodí prvky LEGO®. Stále nie je možné predvídať všetky účinky častého vystavenia účinkom rôznych druhov 
dezinfekčných prostriedkov. Použitie dezinfekčných prostriedkov môže potenciálne poškodiť dekorácie, vytvárať zakalenie na priehľadných 
prvkoch LEGO alebo vytvárať praskliny a nedokonalosti. Z bezpečnostných dôvodov sa vždy odporúča skontrolovať, či hračky nie sú prasknuté 
a popraskané prvky zlikvidovať.

Viac podpory s Vašim riešením v učebni LEGO Education nájdete na https://education.lego.com/en-au/support

Hygiene Guidelines




