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Higjiena personale përcaktohet si “pastërtia 
e trupit dhe mirëmbajtja e duhur e dukjes 
personale”. Krijimi i praktikave të mira 
higjenike tek fëmijët, që nga fëmijëria e 
hershme, kanë ndikim pozitiv në rritjen dhe 
zhvillimin e fëmijës.
PëPërmes mirëmbajtjes së higjienës personle 
arrihet: zvogëlimin i sëmundjeve, shëndeti 
optimal dhe parandalimi i përhapjes së 
sëmundjeve tek te tjerët.
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PSE JANË MIKROBET
AQ TË DËMSHME?

• Mikrobi është një organizëm i vogël që mund të shkaktojë sëmundje;

• Mikrobet mund të mbesin në duart tuaja pasi ta keni prekur ndonjë 

sipërfaqe e cila ka mikrobe. Nëse duart nuk pastrohen, ato mikrobe 

mund të kalojnë nga një person tek tjetri;

• Duke i mbytur ato me pastërti, ju i ulni gjasat që të sëmureni nga to apo 

t’i bartni ato tek të tjerët; 

•• Mikrobet mund të mbijetojnë në duart tuaja deri në tre orë;

• Një mikrob mund të shumëzohet në më shumë se 8 milion mikrobe 

brenda një dite;

• Gati 80% e sëmundjeve shkaktohen

 nga mikrobet të cilat gjenden

 në duart tuaja;

• Mikrobet mund të hyjnë

  në organizmin tonë përmes

 gojës dhe hundës.

3



Për ta shmangur sëmundjen dhe gjithashtu përhapjen e mikrobeve tek të 
tjerët, duart duhet të pastrohen me ujë të ngrohtë dhe sapun, si dhe thonjtë 
duhet të priten rregullisht.

Pastrimi i duarve është njëra prej metodave më të mira mbrojtëse kundër 
infeksioneve. Kjo përfshin pesë hapa të thjeshtë por shumë efektiv:

Pastrimi i duarve

1.  Lagni duart me ujë të bollshëm, 
preferohet uji i ngrohtë;

2.  Fërkoni mirë duart me 
njera-tjetren duke perdorur 
sapunin;

33.  Fërkoni mirë duart duke 
numëruar deri në 20 ose duke 
kënduar dy herë këngën e 
ditëlindjes “Shumë urime për ty”;

4.   Shpërlani mirë duart me ujë të 
rrjedhshëm;

55.   Thajini mirë duart me peshqirin 
personal ose në kopsht 
këshillohen letrat për një 
përdorim.
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• Para se ta filloni ushqimin

• Pasi që ta keni 
prekur ndonjë kafshë

• Pasi që të jeni kthyer 
prej shëtitjes nga 

• Pasi që ta keni
përfunduar 

• Pasi që ta keni 
përfunduar lojën me 

lodra

• Pasi që të keni teshtitur, 
të jeni kollitur apo ta keni 

pastruar hundën

• Pasi që ta keni
përdorur toaletin

Duart duhet të

pastrohen: 
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Thonjtë mbajnë shumë mikrobe, ata jo vetëm se duhet të lahen, por 
edhe të priten rregullisht.
Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) thotë: 
“Kur pastroni duart, ju mund të parandaloni 1 në 3 sëmundje të lidhura 
me barkqitje dhe 1 në 5 infeksione të frymëmarrjes”.
FëmijëtFëmijët me nevoja të veçanta në gjymtyrët e sipërme kanë nevojë për 
mbështetje nga kujdestarët, prindërit, shokët/shoqet që t’u ndihmojnë 
me teknikën dorë-për-dore dhe gradualisht të kalojnë në teknikën 
dorë-nën-dorë. 

Kujdestari i fëmijës në këtë praktikë mund ta drejtojë aktivitetin duke 
i mbajtur  duart butësisht mbi duart e fëmijës. Dora e të rriturit 
mbështetet butësisht mbi kyçin e dorës dhe parakrahun e fëmijës.
Për fëmijët të cilët kanë aftësi të kufizuar në gjymtyrët e sipërme së 
bashku me dëmtim të shikimit, mbushni një enë të vogël me ujë e cila 
mund t’u ndihmojë fëmijëve t’i pastrojnë  duart, po ashtu mund t’i 
inkurajojnë që aktivitetin ta zhvillojnë në mënyrë të pavarur. 

Kur pastroni duart, ju mund të parandaloni:

Sëmundje të
lidhura me
barkqitje

Infeksione të
frymëmarrjes

1/3 1/5
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Pastrimi i duarve
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