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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.

Përmes mirëmbajtjes së higjienës Përmes mirëmbajtjes së higjienës 
personle arrihet: zvogëlimin i 
sëmundjeve, shëndeti optimal dhe 
parandalimi i përhapjes së sëmundjeve 
tek te tjerët.
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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:

1.  Lagni duart me ujë të bollshëm,   
  preferohet uji i ngrohtë;
2.  Fërkoni mire duart me     
  njera-tjetren duke perdorur 
  sapunin;
3.  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;
5.  Thajini mirë duart me peshqirin 
  personal ose në kopsht 
  këshillohen letrat për një 
    përdorim.

5



6

• 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 duhe
t të

pastrohen: 



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”.

 

Sëmundje të
lidhura me
barkqitje

1/3

Kur pastroni duart, ju mund të parandaloni:

Infeksione të
frymëmarrjes

1/5
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Fëmijët 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.

DoraDora 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 vog ël 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.
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Fëmijët kanë nevojë çdo ditë të bëjnë dush me ujë të ngrohtë dhe 
shampon. Sigurohuni që i gjithë trupi i fëmijës të pastrohet, duke i 
përfshirë nën sqetullat dhe zonat gjenitale/anale.  Trupi i fëmijës 
duhet të jetë plotësisht i tharë para se të vishen rrobat.  Larja e 
trupit u ndihmon të jenë më të pastër, duke parandaluar kështu 
shumë sëmundje, por edhe i qetëson dhe u ndihmon për një 
gjumë më të qetë.

Pastrimi i trupit
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Këshillojini që ta lagin gojën me ujë 
dhe të fillojnë ta përdorin furçën me 
pastë. Sasia e pastës me fluor duhet 
të jetë sa një kokërr bizeleje ose sa 
thoi i gishtit të madh të fëmijës. 
Duhet të fërkohen të gjithë 
dhëmbët e sipërm dhe të poshtëm 
nganga jashtë dhe nga brenda. Që 
mikrobet të largohen sa më shumë, 
lëvizjet duhet të jenë 
majtas-djathtas, lart-poshtë dhe në 
formë rrethore. Koha e pastrimit të 
dhëmbëve   duhet të zgjasë 2-3 
minuta. Mos harroni se 

mikrobet dhe bakteret gjenden
edhe në gjuhë, ndaj duhet të 
pastrohet me kujdes edhe gjuha!
Furça e fëmijëve duhet të jetë me fije 
të buta dhe të ndërrohet çdo 3 muaj.
PastaPasta e dhëmbëve për fëmijët duhet 
të jetë pa aroma të forta dhe të
përmbajë fluor, i cili i largon
bakteret dhe i forcon dhëmbët.
Sa herë duhet të pastrohen 
d h ë m b ë t ?
•• Dhëmbët duhet të pastrohen dy 
herë në ditë, një herë në mëngjes 
dhe një herë në mbrëmje para 
g j u m i t .

Si t’i lajnë dhëmbët?
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• Flokët kanë nevojë të pastrohen gjatë stinës së verës tre herë në javë, ndërsa gjatë 
stinës së dimrit dy herë në javë (në bazë të nevojave).

Hapat për pastrimin e flokëve:

1.  Lagni flokët dhe lëkurën e
  kokës me ujë të ngrohtë;
2.  Hidhni shamponin në mesin e    
  pëllëmbës së dorës, të fëmijës suaj;
3.  Masazhoni flokët butësisht me   
  shampon. Kur pastroni me  
    shampon, është e rëndësishishme 
  që ta pastroni lëkurën e kokës 
  dhe flokët në gjithë gjatësinë e tyre;
4.  Shpërlajini mirë me ujë të ngrohtë 
  derisa flokët të jenë pa shkumë.  
  Shpërlarja e mirë pastron  
  shamponin  dhe papastërtitë; 
55.  Mbuloni flokët me një peshqir. 
 Ndihmoni fëmijën tuaj ta  
  mbështjellë një peshqir rreth 
  flokëve të lagur.
  Kjo ndihmon në thithjen e ujit. 

  Fërkimi i flokëve me një peshqir   
 mund t’idëmtojë flokët, duke e 
  shkaktuar thyerjen e tyre.
6.  Krihni flokët e lagur butësisht. 
  Përdorni një krehër me dhëmbë 
  të gjerë, veçanërisht për flokë 
  kaçurrel.
    Këshillojini fëmijët që jo vetëm t’i  
 lajnë flokët, por dhe t’i krehin disa 
  herë në ditë. Gjithashtu flokët
  duhet prerë herë pas here.
  Fëmijët e moshës 3-6 vjeçare, 
  sidomos fëmijët me flokë të gjatë, 
  mund të mos i krehin dot vetë,
    ndaj duhen ndihmuar nga më të 
  rriturit. Gjatë qëndrimit në kopsht, 
  këshillohet që fëmijët t’i mbajnë
  flokët të lidhura.

Pastrimi i flokëve
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Këmbët duhet të pastrohen çdo ditë pasi të jeni kthyer në 
shtëpi. Më pastaj duhet të thahen me kujdes në mes të 
gishtërinjëve me peshqir të veçantë. Çorapet duhet të 
ndërrohen çdo ditë. Po ashtu, nuk duhet
ecur zbathur në vendet publike.

Pastrimi i këmbëvePastrimi i këmbëve

Duhet të keni kujdes kur
teshtiniteshtini  apo kur kolliteni. Kur kollitemi 
apo teshtijmë përmes pështymës 
përhapim mikrobe (spërkla)  të cilat 
shpërndahen në ajër dhe në sipërfaqe  
të tjera. Kontrolli për kollën dhe 
teshtimën bëhet duke e vendosur  
gojën në pjesën e brendshme të 
bëbërrylit apo në një letër higjienike për 
të mos shpërndarë mikrobe në 
ambientin në të cilin qëndrojmë. 
Hidhni leckat në shportë mbeturinash 
dhe më pas pastroni duart.

Kontrolli i teshtimave

•  Vishni rroba të pastra çdo ditë
•  Ndërrojini ato çdo herë
kurkur janë të ndotura. Zakon  i mirë 
edhe i shëndetshëm, i cili duhet të 
përcillet te fëmijët, është që përpos 
se duhet të ndërrohen rrobat çdo 
ditë, sidomos të brendshmet dhe 
çorapet, fëmijët duhet të mësohen se 
ku t’i vendosin rrobat e papastra. 

Pastrimi i rrobave
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Është e nevojshme që t’ua mësojmë fëmijëve aftësitë personale të higjienës që nga 
ditët e para të jetës, kështu që procedurat e tilla të përditshme të bëhen një kusht i 
natyrshëm për ta. Falë këtij zakoni, shumë probleme mund të shmangen, jo vetëm në 
fëmijërinë hershme, por edhe  të parandalohen shumë sëmundje  gjatë gjithë 
periudhës së jetës së tyre. Higjiena e organeve gjenitale duhet të bëhet gjithmonë pasi 
të kryejnë çdo nevojë fiziologjike (urinim, defekim dhe  gjatë periudhës së ciklit
menstrual).
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Te vajzat

Higjiena e organeve gjenitale te 
vajzat duhet të bëhet butësisht. 
Pastrimi gjithmonë duhet të bëhet 
nga para duke vazhduar mbrapa 
(pjesa anale), për t’i zvogëluar 
ininfeksionet e traktit urinar. 
PërPër t’i parandaluar infeksionet e 
mundshme urinare gjatë periudhës 
së ciklit menstrual është thelbësore 
që të bëhet   ndërrimi i pecetave 
rregullisht, për ta pastruar gjakun 
menstrual. Çdo herë pas ndërrimit 
të pecetave  pastrimi i organeve 
gjenitalegjenitale   duhet të bëhet me  ujë të 
rrjedhshëm dhe sapun të thjeshtë, 
pa parfum, jo-alergjik. Pecetat 
aromatike dhe deodorantët vaginalë 
nuk rekomandohen, pasi që ato 
mund ta prishin ekuilibrin e 
shëndetshëm natyror të vaginës.
Menaxhimi i higjienës menstruale 
për vajzat me nevoja të veçanta 
duhet të përshtatet në bazë të 
nevojave dhe të jetë sa më lehtë i 
qasshëm si shërbim. Qasja ndaj 
menaxhimit të ciklit menstrual te 
vajzat me nevoja të veçanta duhet të 
jetëjetë e njëjtë si për vajzat tjera.  

Ato kanë nevojë për përgatitje për 
menarken (menstruacionin e parë) 
për nivelin e tyre të të kuptuarit, që 
përfshijnë informata si: kur fillon 
menarka, sa ditë zgjat, simptomat që 
mund të ndodhin gjatë asaj kohe, etj. 
Të brendshmet rezistente ndaj 
menstruacionmenstruacioneve, pecetat dhe të 
brendshmet e disponueshme janë 
metoda që duhen marrë parasysh
- veçanërisht për njerëzit që nuk 
kanë ndjesi nën bel dhe nuk mund ta
ndjejnë rrjedhjen e gjakut.
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Te djemtë

Pastroni organin gjenital po ashtu edhe
testiset (skrotumin) si pjesët tjera të 
trupit. Pastroni majen e organit rregullisht.
Kujdes - organet gjenitale duhet të
pastrohen vetëm me ujë të rrjedhshëm 
papa shampon) dhe jo me lecka të lagura.
Duke përdorur letër higjienike ju duhet
t’i mësoni fëmijët tuaj si t’i thajnë organet 
gjenitale pas pastrimit.
Tregoni sa letër duhet përdorur duke 
numëruar katrorët.
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Kujdesi rreth 
ambientit-rregullat për
mbrojten nga COVID-19

Ta ajrosim dhe dezinfektojmë  
ambientin (klasën) ku qëndrojmë; 
Ta mbajmë maskën duke e mbuluar 
gojën dhe hundën;
TTa mbajmë distancën fizike me 
shokët dheshoqet të paktën 
1.5metër; 
T’i pastrojmë duart rregullisht dhe t’i
dezinfektojmë me bazë alkooli 70% .



SHMANGIA E HELMIMIT NGA USHQIMI

Fëmijët e vegjël janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj bakterieve që mund të shkaktojnë 
helmim nga ushqimi. Kur përgatitni ushqim në kuzhinë, sigurohuni që fëmijët të mos 
rrezikohen për shkak të mënyrës së përgatitjes ose servirjes së ushqimit.

• Gjithmonë t’i pastroni duart para se ta përgatitni ushqimin.
• Kontrolloni fëmijët nëse i kanë pastruar duart para se të fillojnë të ushqehen.
•• Mësojini fëmijët se duhet t’i pastrojnë duart si para ashtu edhe pas ushqimit.
• Mbajini  të pastra sipërfaqet  ku është përgatitur ushqimi.
• Mbajini sipërfaqet e pastra para se të serviret ushqimi.
• Gjithmonë përgatitni ushqim të freskët dhe servoni atë të vakët.
• Mos i ruani dhe mos i përdorni ushqimet të cilat i kanë lënë për një racion tjetër.

Detyra dhe obligimi juaj është:
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