
Starajme sa o svoju cistotu!ˇ



Medzi parazity žijúce na človeku patria hlavne vši, blchy, svrab. Vši, blchy
a svrab majú radi špinu.

Aby sme sa pred parazitmi ochránili, je potrebné umývať si pred jedlom ruky,
nejesť neumytú zeleninu a ovocie, nejesť zle uvarené alebo zle upečené mäso.

Blchy sú malé živočíchy, ktoré štípu a cicajú krv, čo sa prejavuje svrbením. Vysky-
tujú sa v znečistenom prostredí.

Vši sú drobné živočíchy, ktoré sa živia ľudskou krvou. Schovávajú sa vo vlasoch,
väčšinou za ušami a na temene. Prejavujú sa
svrbením a šedobielymi hnidami vo vlasoch.
Prevenciou je umývanie vlasov špeciálnym
šampónom a vyčesávaním ešte mokrých
vlasov hustým hrebeňom.

Svrab je nákazlivé parazitárne kožné ochore-
nie spôsobujúce svrbivú vyrážku. Na koži sú
viditeľné niekoľko centimetrov dlhé, šedasté
alebo naružovelé ľahko vyvýšené nitkovité
stopy s 2 – 3 mm hrčkou na konci. Prevenciou
je dôkladná hygiena.

Blchy a vši prenášajú hlavne mačky a psy 
a na človeka sa prenesú špinavými rukami.



Vždy pred jedlom je
potrebné si umyť ruky.
Ruky je potrebné si umyť vždy pred
jedlom a po vykonaní potreby, 
najlepšie vodou a mydlom. Pomá -
ha to predchádzať infekčným cho -
ro bám.

Aj nechty si stále udržiavame čisté.

Nechty si musíme pravidelne čistiť, pretože špinavé
nechty sú zdrojom veľkého množstva nečistôt.
Navyše pri podávaní rúk alebo pri inom kontakte
s ostatnými ľuďmi by sme sa za ne mohli hanbiť.
S čistými a upravenými nechtami vyzeráme lepšie.



Zuby si umývame
každé ráno a každý
večer zubnou 
kefkou a pastou.

Ak sa zuby pravidelne neumý-
vajú, chytá sa na nich povlak,
z ktorého vzniká zubný kaz
ničiaci zuby. Čisté zuby sa ne -
kazia. Každý člen rodiny musí
používať svoju vlastnú kefku.
Zubná kefka je lacnejšia ako
zubný lekár!



Pravidelne si umývajme
ruky mydlom pod tečúcou
vodou.
Dodržiavať zásady hygieny znamená
udržovať čistotu a starať sa o svoje
telo, aby sme predchádzali chorobám.
Hygienickým návykom sa treba naučiť
už od útleho detstva.

WC potrebu vykonávame na toalete 
a po potrebe si umyjeme ruky.

WC potrebu treba vykonávať na toalete alebo 
na určenom mieste, nie kdekoľvek. Po vykonaní
potreby sa treba poutierať toaletným papierom. 
Po potrebe je nutné umyť si ruky.



Filantropický projekt Zdravie Rómov
je zameraný na zlepšenie informovanosti
obyvateľov rómskych komunít o problé-
moch súvisiacich s prevenciou fyzického,
psychického, emocionálneho i environ-
mentálneho zdravia, ale aj na zmenu pos-
tojov Rómov v oblasti hygieny a zlepšenie
ich zdravotného povedomia. 
Projekt vznikol v spolupráci s Asociáciou
Komunitných centier a s podporou far-
maceutickej spoločnosti Pfizer.

Ak si budeme udržiavať 
svoje domovy v čistote, 
nebudeme mať problémy 
s nákazlivými chorobami 
a ani s parazitmi.
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