LEGO Educations
retningslinjer for hygiejne
®

Vi vælger materialer af høj kvalitet til vores LEGO®
og DUPLO® elementer for at give børn så sikker og
god en læringsoplevelse som muligt. For at hjælpe
lærere og pædagoger med at overholde de seneste
retningslinjer for deres område vedrørende rengøring
og desinficering af undervisningslokaler og -materialer
har vi udarbejdet følgende retningslinjer.

Før du rengør LEGO® elementer, skal du
sørge for at følge de lokale myndigheders
retningslinjer om rengøring og desinficering
af undervisningsmateriale.

Undgå at nedsænke den elektroniske/
intelligente hardware i eller tilsprøjte den
med væske. Tør i stedet hardwaren
forsigtigt af under rengøringen.

Sørg for at skille alle LEGO elementer ad
før rengøring. Elementer, der er samlede,
kan ikke rengøres fuldstændigt. Elektronisk/
intelligent hardware skal rengøres separat.

Undgå at putte LEGO elementer
eller hardware i vaskemaskine eller
opvaskemaskine. Forsøg ikke at tørre
dem i ovn, mikrobølgeovn eller ved hjælp
af en hårtørrer. Elementerne må ikke
udsættes for temperaturer over 60 °C.

Rengør LEGO elementerne i hånden med
en blød klud eller svamp samt sæbe og
vand, der ikke er varmere end 40 °C.
Når du desinficerer elektroniske elementer
(f.eks. hubs, motorer og sensorer), skal
du bruge desinficerende vådservietter
eller en mikrofiberklud fugtet med
desinfektionsmiddel til omhyggeligt at
aftørre alle udvendige overflader.

Frakobl altid alle sensorer og motorer fra
den elektroniske/intelligente hardware
og alle strømkilder før rengøring.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Desinfektion af overflader på legetøj kræver alkohol eller blegemiddel. I de fleste tilfælde vil aftørring af overflader med alkoholbaserede desinfektionsmidler eller blegemidler beskadige LEGO® elementer, men det er ikke muligt at forudse alle virkningerne
af hyppig eksponering for forskellige typer desinfektionsmidler. Brug af desinfektionsmidler kan potentielt beskadige motiver, sløre
gennemsigtige LEGO elementer eller forårsage revner. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det altid at inspicere legetøj og
fjerne alle elementer, der har revner.
Gå til https://education.LEGO.com/en-us/support for at få mere support til din LEGO Education klasseløsning.
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