Walka z zarazkami! Pamiêtaj o myciu r¹k!
Czêste i dok³adne mycie r¹k to skuteczny sposób unikniêcia ró¿nych infekcji, a nawet zwyk³ego
przeziêbienia. W stanie Illinois wymaga siê, aby dzieci przebywaj¹ce w przedszkolu albo innym
orodku opieki dziennej my³y rêce zgodnie z zasadami okrelonymi przez przepisy prawa. Oto
kilka zaleceñ.

Kiedy mycie r¹k jest najbardziej wskazane?
Dzieci powinny myæ rêce zaraz po przyjciu do przedszkola, ORAZ
• Przed pójciem do domu
• Po skorzystaniu z ³azienki, kichniêciu, dotykaniu nosa, po zakoñczeniu zabawy ze zwierzêtami
domowymi, po powrocie z zabawy na podwórku, po kontakcie z zabawkami, którymi bawi³y siê
równie¿ inne dzieci, po dotkniêciu czegokolwiek ska¿onego substancjami wydzielanymi przez
organizm ludzki (np. krew, lina, mocz, ka³ lub wymiociny)
• PRZED I PO posi³kach oraz po zakoñczeniu innych czynnoci wymagaj¹cych dotykania
produktów ¿ywnociowych.
• ZAWSZE wtedy, gdy wygl¹d lub zapach r¹k wskazuje na to, ¿e rêce nie s¹ czyste
Rodzice i nauczyciele powinni myæ rêce natychmiast po przyjciu do szko³y lub
przedszkola ORAZ
• Przed kontaktem z produktami ¿ywnociowymi i butelkami do pokarmu, przed podaniem lub
za¿yciem lekarstwa lub przed zaaplikowaniem maci
• Przed pójsciem do domu
• Po skorzystaniu z toalety lub po asystowaniu dziecku w toalecie, po zmianie pieluchy, po
kontakcie z substancjami wydzielanymi przez organizm ludzki (np. po wytarciu zakatarzonego
nosa), po kontakcie ze zwierzêtami lub przedmiotami u¿ywanymi przez zwierzêta (np. klatka,
obro¿a lub smycz), po kontakcie z przedmiotami u¿ywanymi przez dzieci, po zdjêciu rêkawic
u¿ywanych w celach higieniczno-sanitarnych, po skorzystaniu z telefonu lub po kontakcie z
chorym dzieckiem.
• ZAWSZE po przejciu do innego pomieszczenia na terenie szko³y lub przedszkola lub po
zakoñczniu zajêæ z grup¹ dzieci
• ZAWSZE wtedy, gdy wygl¹d lub zapach r¹k wskazuje na to, ¿e rêce nie s¹ czyste

W jaki sposób powinno siê myæ rêce?
Rêce najlepiej myæ w ciep³ej, ale nie gor¹cej, wodzie z kranu. Najpierw odkrêæ kran z
zimn¹ wod¹. Nastêpnie, stopniowo odkrêcaj ciep³¹ wodê i sprawd jej temperaturê zanim dziecko
zacznie w niej myæ rêce. (Uwaga: Specjalici twierdz¹, ¿e najbezpieczniej jest ustawiæ boiler na
temperaturê 120 stopni Fahrenheita (40 stopni Celcjusza).
Rêce nale¿y myæ dok³adnie. U¿ywaj myd³a. (Obecnie zaleca siê, aby dzieci w przedszkolu my³y
rêce myd³em, choæ testuje siê rodki dezynfekuj¹ce do r¹k na bazie alkoholu). Rêce nale¿y umyæ
dok³adnie ze wszystkich stron i wyszorowaæ je pod paznokciami. Mycie r¹k powinno trwaæ
przynajmniej 15 sekund. (Tyle, ile trwa np. zapiewanie piosenki o literkach alfabetu). Nastêpnie
rêce nale¿y dok³adnie op³ukaæ.
Osusz rêce u¿ywaj¹c czystego rêcznika lub suszarki automatycznej. Nastepnie zakrêæ kran
u¿ywaj¹c rêcznika. Uwaga: Ma³e dzieci nie powinny korzystaæ z automatycznych suszarek. Dzieci
starsze do 6-tego roku ¿ycia mog¹ korzystaæ z tego typu suszarek pod nadzorem doros³ych..
Pomagaj m³odszym dzieciom przy myciu r¹k stosuj¹c powy¿sze metody. Kiedy dzieci nabior¹
wiêcej wprawy, mo¿esz pokazaæ im, jak nale¿y myæ rêce samodzielenie, a ty sama mo¿esz tylko
przygl¹daæ siê, czy robi¹ to w³aciwie.
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