MAYIS AYI DEĞERİ TEMİZLİK VE HİJYEN
TEMİZLİK; gıdanın ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünür kirlerin ortamdan
uzaklaştırılmasıdır.
HİJYEN; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden
arındırılmasıdır.
KİŞİSEL HİJYEN ; Bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı “ÖZBAKIM’’
uygulamalarını içerir.
KİŞİSEL HİJYENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
o Kültür
o Sosyal – Ekonomik Durum
o Aile
o Kişilik
o Hastalık

HİJYENİK UYGULAMALARIN AMAÇLARI
o

Vücut

salgılarının,

atıklarının

ve

geçici

mikroorganizmaların

vücuttan

uzaklaştırılması yoluyla temizliği sağlamak.
o

Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini ve kas gerilimini azaltmak.

o

Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek.

o

Bireyin

genel

görünümünü

arttırmak.
o

Deri sağlığını sürdürmek.

olumlu

hale

getirmek,

kendine

olan

güvenini

Kişisel Hijyen Konusu İçinde;
 Vücut Bakımı Ve Temizliği,
 Yüz-boyun Temizliği,
 El Temizliği,
 Ayak Temizliği,
 Kulak Temizliği,
 Saçların Temizliği,
 Ağız- Diş Bakımı,
 Tuvalet Alışkanlığı ve Temizliği
 Giyim Konuları yer almaktadır.

Mikroorganizmalar
•

Suda

•

Havada

•

Toprakta

•

Hayvanlarda

•

İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde

•

İyi pişirilmemiş et ve balıklarda

•

İyi yıkanmamış kaplarda

•

İnsan ve hayvanların dışkılarında bulunur.

Mikroorganizmalar Nasıl Bulaşır?
Mikroorganizmalar en çok kirli eller ve kirli sular ile bulaşır.
Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en etkili
yoludur ve hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

Ellerimizi ;










Tuvalete girmeden önce ve sonra,
Hayvanları sevdikten sonra,
Gıdalara el sürmeden önce ve sonra,
Çiğ et, balık, veya tavukla temas ettikten sonra yıkamalıyız.
Eller öksürüp-hapşırdıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır.
Özellikle grip gibi hastalıklarda öksürüp-hapşırdıktan sonra ellerin
yıkanmaması bulaşmaya neden olur.
Ellerimizi bol sabun ile akan su altında 10-20 saniye kuvvetli şekilde,
parmaklarımız ve bileklerimiz dâhil ovalayarak yıkamalıyız.
Tırnaklarımızın kısa ve temiz olmasına özen göstermeliyiz.
Tırnak uçlarının altında birçok mikrop kolayca yerleşip üreyebilir.
Bu
nedenle, tırnak diplerinin temizliği çok önemlidir.

AĞIZ HİJYENİ
Ağız bakımında amaç, ağzın tüm organizmalardan temizlenmesi değil, daha
çok birikmiş yiyecek artıklarının temizlenmesidir.
Ağız temizliği ve özellikle dişlerin temizliği çok önemlidir.
Herkesin kendine ait bir diş fırçası olmalıdır.
Diş ve diş etlerinin temizlenmesi, ağzın bol su ile çalkalanması, diş etlerinin
uyarılması ağız bakımı ile sağlanır.
Ağız bakımına dikkat edilmediği takdirde ağız kokusu, diş eti rahatsızlıkları,
çiğneme güçlüğü ve hazımsızlık görülür.
Dişler günde en az iki kez 3 dakika süre ile florlu diş macunu ile tüm diş
yüzeyini kapsayacak şekilde fırçalanmalıdır.
Fırçalama işlemi yemekten sonra ilk yirmi dakika içinde yapılmalıdır.
Dişlerin arasındaki artıkları ve plakları temizlemek için diş ipi kullanılmalıdır.
Dişlerde çürük olmasa bile 6 ayda bir diş muayenesi yaptırılmalıdır.

AYAK HİJYENİ
Ayak sağlığı için hem temizlik kurallarının uygulanması, hem de uygun bir ayakkabı
seçimi önem taşır.
Ayakların her gün yıkanması ve yıkandıktan sonra, özellikle parmak aralarının iyice
kurulanması gerekir. Aksi halde nemli ortam mantar enfeksiyonlarının gelişmesine
neden olur.
Ayak tırnakları da düzenli aralıklarla kesilmelidir, ancak tırnak batmasını önlemek
için düz kesilmesi önerilmelidir.
Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sağlığı için önemlidir.
Ayağa tam uyan bir ayakkabı; parmakları sıkmamalı, topuğu sıkıca tutmalı ve ayak
kemerini iyice desteklemelidir.
Ayakkabının ökçesi geniş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır.
Eğer ayakkabı uygun değilse ayakta nasır, ayak tabanında kalınlaşmalar, baş
parmakta eğrilik ve tırnak hipertrofisi (büyüme-kabalaşma) oluşabilir.

KULAK HİJYENİ
Kulak temizliğinde özellikle kulak kepçesinin arka bölümlerindeki temizliğe dikkat
etmek gerekir. Kulağa zarar verebilecek ucu sivri cisimlerden kaçınmalıdır.
DERİ HİJYENİ
Deriyi Temizlemek,
Artıkları Atmak,
Dolaşımı Uyarmak,
Kişiyi Rahatlatmak amacıyla DERİNİN YIKANMASIDIR.
Sabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve salgıların temizlenmesini sağlar.
Olabilirse her gün, değilse haftada 3, en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır.
Kişisel bakım amacıyla (sakal traşı, manikür ..vb.) berbere gidiliyor ise; mutlaka
kişinin kendine ait bakım malzemelerinin kullanılması, kan yoluyla bulaşan
hastalıkların ( Hepatit B, AIDS.vb.) önlenmesi için önemlidir.

SAÇ HİJYENİ
Saçların temizliği sağlığı etkiler. Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli
saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir.
Saçların her gün, olası değilse günaşırı, en az haftada 2 kez yıkanması gerekir.
Saçlı deri yağlı ise, daha sık yıkanmalıdır.
Saçların sağlıklı görünümü beslenme ile ilgilidir.
Saçlar kökleri ile beslenir.
Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan
basıncını hızlandırır ve saçları beslemiş olur.
Saç dökülmesi; yaş, hormon ve irsiyet ile ilgilidir.
Baştaki damarların uyarılması ve temiz tutulması gerekir.
Saçların boyanması ya da saça kimyasal maddelerin uygulanması saçın ve saçlı
derinin sağlığını bozabileceği için bu tip uygulamalardan kaçınmalıdır.
KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI
Temizlik denilince sadece vücut temizliği veya konut temizliği anlaşılmamalıdır.
Yaşadığımız ve çalıştığımız, eğlendiğimiz her yerde sağlığımız açısından
temizlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.
Kirletilmiş çevreyi temizlemek zordur.
Ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır.
En az haftada bir defa banyo yapma, çamaşır ve giyecekleri sık değiştirme.
Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesme.
Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun ile yıkayıp kurulama.
Tuvaletten sonra elleri bol su ve sabun ile yıkayıp kurulama.
Akşamları yatmadan önce ayakların yıkanması, elbiselerin çıkarılıp pijama veya
gecelik giyilmesi.

İşten veya okuldan eve gelindiğinde el, yüz ve ayakları yıkamak.
Günde en az iki defa diş fırçalamak.
Her gün saçları taramak. Sık sık uygun şampuanla yıkamak.
Yere düşen bir yiyeceği yememek.
Çiğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek.
Açıkta satılan yiyecekleri tüketmeme.
Çöp torbalarının ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmeli.

Temizlik İle İlgili Sözler


"Orada günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah
da böyle çok temizlenenleri sever" (Tevbe, 9/108).



"Elbiseni de daima temiz tut" (Müddessir, 74/4)
"Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve pisliklerden temizlenenleri sever"
(Bakara, 2/222).



Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete
temizler girer. (Hadis-i Şerif)



Hilal eylemek (ağız ve diş temizliği) dişleri arıtır, pak eyler, diplerini
sağlamlaştırır ve ağız kokusunu güzel eyler. (Hadis-i Şerif)



... Şüphe yok ki Yüce Allah temizdir, temizliği sever….. Artik evlerinizin
çevresini temiz tutun. (Hadis-i Şerif)



Benim ümmetim kıyamet gününde yüzleri parlak, elleri ve ayakları nurlu olarak
hasrolunacaktır. Herkes gücünün yettiği kadar bu parlaklığı arttırsın. (Hadisi Şerif)



Evini temiz tut misafir gelebilir. (Atasözü)



Temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur(Atasözü)



Temiz avlu evin süsüdür(Atasözü)

TEMİZLİK
Yüzü gözü karışık,
Kire pasa alışık,
Hem pasaklı, yılışık
Çocukları sevemem.
Böyle işe gelemem!
Çocuk olur temiz pak,
Çirkindir gözde apak,
Bir kerecik bana bak;
Türk çocuğu temizdir.
Vazoda bir filizdir,
Onun için bendeniz
Pek temizim, pek temiz.
Aka GÜNDÜZ

TAVSİYE KİTAPLAR






Doğa ve Kirlilik ( Brigitte Labbe-Michel Pueth)
Mavi Orman (Güngör Dilmen)
Martılar Adası (Zeyyat Selimoğlu)
Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık
Uç Minik Serçem (Necati CUMALI)

SINIF İÇİ ETKİNLİK
Okul içinde temizlik
Temizlik konulu resim sergisi düzenlenmesi
Geri dönüşüm çalışması yapılması
En temiz sınıf
En temiz, düzenli öğrenci

ÖRNEK DAVRANIŞLAR











Sınıfı, okulu ve çevresini temiz tutmak
Kıyafetini, el ve yüzünü temiz tutmak
Yiyip içtiklerinin temiz olmasına dikkat etmek
Temizlik ile ilgili temel alışkanlıkları kazanmak
Temizlikle beraber düzen alışkanlığını da kazanmak
Sabah uyanınca, yemeklerden önce ve sonra el, yüz yıkama alışkanlığı kazanmak
Yere tükürmemek
Yerlere rast gele çöp atmamak
Çevresindekilere örnek olmak
Düzenli dış fırçalama alışkanlığı kazanmak

ÖRNEK ŞAHSİYETLER
Hz. Muhammed gibi temizlik konusunda çok duyarlı kişilerin hayatlarından
bahsedilir. Ayrıca okulda, sınıfta temizliğiyle ön plana çıkmış öğrencilerden örnek
kişiler olarak bahsedilir.

YARIŞMA/ TURNUVA
Yapılan etkinlikler doğrultusunda bir bilgi yarışması düzenlenir. Kazananlar
ödüllendirilir.
Temizlik kupası adını verdiğimiz futbol, basketbol, satranç, voleybol vb.
dallarında turnuvalar düzenlenir. Dereceye girenler ödüllendirilir. Okullarında
dereceye giren öğrenciler belirlenerek Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir ve
çalışmaları değerlendirilerek İlde en iyi çalışmalara ödül verilir.

MÜNAZARA









Ev ile okul temizliği aynı mıdır?
Temizlik şartlara göre değişir mi değişmez mi?
Küçükler büyüklerden temizliği öğrenir mi?
Herkes sadece kendi temizliğinden mi sorumludur?
İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar.
Temiz avlu evin süsüdür.
Güneş giren eve doktor girmez.
Aslan yattığı yerden belli olur.

Hijyen ve Sağlıklı Yaşam

GÜZEL BİR YAŞAM İSTİYORSAN TEMİZLİĞİNİ
İHMAL ETME

KİRLİ ELLER HASTA EDER

Okulumuzu

Temizleyenlere Yardımcı Olmanın

En Güzel Yolu,

OKULUMUZU TEMiZ TUTMAKTIR.

TEMiZ OKUL = SAĞLIKLI OKUL

