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Mikor moss kezet?
ételkészítés előtt, közben és után – különösen nyers hús esetén

WC-használat után

miután állathoz vagy ürülékéhez értél

köhögés, tüsszentés, orrfújás után

ha beteg vagy, vagy ha beteg ember közelében voltál

Mit rejt egy kézfogás?
A kezünkön megforduló mikrobák nagy része teljesen ártalmatlan, vagy éppen hasznos a bőrünk számára. Néha viszont 

ártalmas mikrobákat is összeszedhetünk olyan dolgokról, amiket a hétköznapok során 
megérintünk: a WC-lehúzóról, nyers ételről, konyharuháról vagy kézfogáskor más 

emberek kezéről. Nézd ezeket a kézlenyomatokról készült képeket: ugye 
milyen messzire jutottak a mikrobák az első ember kezéről?

Hogyan moss kezet?
Nem csak az fontos, hogy MIKOR mosunk kezet, hanem az is hogy 
HOGYAN, főként, ha ártalmas mikrobák eltávolításáról van szó. 
Nincs szükségünk semmilyen különleges tisztítószerre vagy eszközre 
– csak szappanra és vízre!

Miért moss kezet?
hogy eltávolítsd a kórokozókat a kezedről és környezetedből
hogy minél kevesebbszer fertőződj meg, illetve fertőzz meg 
másokat 
azaz, hogy te is segíts megelőzni a fertőzések terjedését

Tények a tiszta kézről
Semmelweis Ignác már 1847-ben bebizonyította, hogy kézmosással fertőzéseket előzhetünk meg.
Tartsuk tisztán a kezünket - ez a legfontosabb dolog annak érdekében, hogy ne betegedjünk meg 
és másokat se fertőzzünk meg.
Az iskolai és a munkahelyi hiányzások leggyakoribb oka a közönséges megfázás.
Némelyik baktérium és vírus akár 20-120 percen át is képes életben maradni egyes tárgyak 
felületén, pl. az ebédlőasztalon, a kilincsen vagy az íróasztalon.
Bizonyított tény, hogy ha a felnőttek megfelelő példát mutatnak a kézhigiéné terén, az akár 
70%-kal is javíthatja a gyermekek körében a kézhigiénés szabályok betartását.

A mikrobák könnyedén terjednek! Utazhatnak köhögéssel, tüsszentéssel, étellel, vízzel, érintés vagy állatok útján. Nap mint nap mikrobák ezrei 
kerülnek a kezünkre a tárgyakról és élőlényekről, amelyekhez hozzáérünk, s mi magunk is továbbadjuk őket.
A kézmosás a leghatékonyabb módja, hogy megállítsuk az ártalmas mikrobák terjedését és megelőzzük az általuk okozott betegségeket. A 
látható koszt eltávolítja a csak vízzel vagy hidegvízzel való kézmosás is. Ugyanakkor a bőr természetes zsírrétegében megtapadhatnak a 
mikrobák, és ennek feloldásához szappanra van szükség.

Rémisztő kezek

Hoppá: az emberek legtöbbször 
kihagyják a kézmosásból a 
hüvelykujjukat!

baktériumok a kézen nyers 
csirkehús megfogása után

baktériumok a kézen koszos 
konyharuha használata után

baktériumok a kézen nyers 
sertéshús megfogása után

baktériumok a kézen WC-használat 
után, kézmosás előtt

Nézd: alapos kézmosással eltűntetheted 
a baktériumokat a kezedről!

tenyeret a tenyérhez kézfejek az ujjak között

az ujjak kézfej felőli oldala hüvelykujjak ujjbegyek
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