
DLACZEGO TAK WAŻNE JEST MYCIE RĄK? 
PRZEKONAJ SIĘ SAM… 

 

 

Kilka słów o tym, po co myjemy ręce. 
 

Ręce należy myć zawsze: 
- po wyjściu z toalety, 
- przed przygotowywaniem posiłku i przed jego spożyciem, 
- po wydmuchaniu nosa oraz po kichnięciu, jeśli zasłanialiśmy usta dłonią, 
- po kontakcie ze zwierzętami, 
- po kontakcie z zabrudzonymi powierzchniami i przedmiotami.  
  

Ważne! 
Dłonie należy myć mydłem i spłukiwać wodą. Dezynfekowanie tylko preparatami do 
odkażania rąk nie wystarczy.  
 
 

Jak myć ręce?  
Podstawowe zasady: 

1. Myj ręce przynajmniej 30 sekund. 
2. Rozpocznij od zmoczenia rąk wodą. 
3. Nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni. 
4. Dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni, pocierając o siebie rozprostowane 

dłonie. 
5. Pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz 

okolic kciuków. 
6. Na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym  

ręcznikiem. 

 



Ważne! 
Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz 
innych elementów wyposażenia. Mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc 
możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.  
 

I po co to wszystko? Przekonaj się sam…………………………. 
 

https://toteraz.pl/jak-mydlo-walczy-z-zarazkami-prosty-eksperyment-ktory-kazdy-moze-
zrobic-w-domu,1925001.html 

 
Takie doświadczenie możesz zrobić sam w domu:) 
Potrzebujesz tylko: 
- głębokiego talerza, 
- pieprzu, 
- mydła, 
- wody 
 
Do talerza nalej wody, a następnie dodaj trochę pieprzu. Pieprz pełni tutaj rolę bakterii i 
wirusów, które bardzo szybko dostają się nam na ręce. Zamocz palec w wodzie a 
przekonasz się w jakim tempie wirus opanuje twój palec. Następnie namydl palec mydłem i 
ponownie włóż go do talerza. Zaobserwujesz uciekające wirusy…………………. 
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https://wideo.wp.pl/zrobila-z-dziecmi-doswiadczenie-wideo-hitem-sieci-6489571727800449v 

 
 

https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Dlaczego-trzeba-myc-dlonie-Ten-
eksperyment-wami-wstrzasnie 

 
 

Film- Jak myć ręce? 
 
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 maja w Światowy Dzień Higieny Rąk co roku 
organizuje ogólnoświatową kampanię pod hasłem Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: 
Clean Your Hands”. Z kolei UNICEF w 2008 roku ustanowił 15 października Światowym 
Dniem Mycia Rąk. Celem obchodów Dnia jest podniesienie świadomości ludzi, na temat 
wpływu prawidłowego mycie rąk na zdrowie. 
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W miarę możliwości, zachęcamy do wydrukowania instrukcji  
i zawieszenia jej w widocznym miejscu w pobliżu umywalki. 

 
 
 

 
 


