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KAIP PLAUTI RANKAS



„Plauk rankas - saugok gyvybes“.

Kada reikia plauti rankas?
1. Rankas būtina plauti visada, kai jos yra nešvarios.
2. Prieš valgį 
3. Pasinaudojus tualetu. 
4.Prieš ir po maisto (ypač žalios paukštienos, kiaušinių, mėsos, žuvies) 
gaminimo.

5. Po darbo su nešvariais indais ar stalo įrankiais.
6. Grįžus iš lauko, kiemo, daržo ar sodo.
7. Pasinaudojus visuomeniniu transportu.
8.Pabuvus viešose vietose.
9. Pabendravus su sergančiu žmogumi.
10. Po ir prieš žaizdos sutvarkymą.
11.Po nosies valymo (kosint ar čiaudint).
12. Pažaidus su gyvūnais.





Viena geriausių virusų prevencijos priemonių – rankų 
higiena: ar mokate teisingai plauti rankas?



 1. Sušlapinkite rankas vėsiu tekančiu vandeniu. Prieš 
plaunant rankas būtinai nusimaukite žiedus, nes po jais 
esantys nešvarumai nenusiplaus.

2.
Rankas plaukite su muilu, nes jų plovimas vien vandeniu nėra 

efektyvus. Jis negali pašalinti tokių sudėtinių nešvarumų dalių 
kaip riebalai ar baltymai. Rankų plovimui pakanka ir įprasto 
muilo.

3. Visą rankų paviršių įtrinkite muilu. Sukamaisiais ir 
trinamaisiais judesiais muiluokite rankas iš abiejų pusių apie 
10-15 s.

Rankų plovimo taisyklės:



3. Visą rankų paviršių įtrinkite muilu. Sukamaisiais ir trinamaisiais 
judesiais muiluokite rankas iš abiejų pusių apie 10-15 s.

3. Visą rankų paviršių įtrinkite muilu. Sukamaisiais ir trinamaisiais judesiais muiluokite rankas iš abiejų pusių apie 10-15 s.

4.Sukamaisiais ir trinamaisiais judesiais muiluokite išorines ir vidines 
rankų puses, riešus apie 20 s.

5. Trinkite delną į delną.



6. Trinkite tarpupirščius, vidines ir išorines delnų puses.

7. Ypač kruopščiai patrinkite pirštų galiukus, panages ir 

riešus.

8. Trinkite nykščius (sukamaisiais judesiais).



9. Trinkite sulenktus ir suglaustus pirštus (sukamaisiais

judesiais) kitos rankos delne.

10. Kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu rankas, kad 

pašalintumėte muilą. Vanduo turėtų tekėti nuo riešo



11. Jei yra galimybė, rankas šluostykite vienkartiniu popieriniu 
rankšluosčiu ar servetėle.

12. Tuo pačiu popieriniu rankšluosčiu užsukite vandens čiaupą.

13. Išmeskite popierinį rankšluostį į sandarią šiukšlių dėžę.



Kiti rankų higienos būdai?

Nesant galimybės nusiplauti rankų (pvz., kelionėse) rankų 

higienai galima naudoti specialias rankų higienai skirtas 

servetėlės ir dezinfektantus, parduodamus prekybos 
centruose ir vaistinėse.



Nuo kirmėlinių susirgimų saugo 

aplinkos ir rankų švara



Enterobiozė
1. Enterobiozė yra spalinių infekcija, kuri pasireiškia išeinamosios angos 

niežuliu.

2. Kirmėlaitės yra 8-13 mm ilgio, baltos spalvos. Jos gyvena žmogaus 

žarnyne.

3. Šliauždamos jos dirgina tarpvietės, išeinamosios angos, lytinių organų 

odą, todėl atsiranda stiprus niežulys.

4. Šliauždamos jos dirgina tarpvietės, išeinamosios angos, lytinių organų 

odą, todėl atsiranda stiprus niežulys.

5. Žmogus enterobioze užsikrečia spalinių kiaušinėliams per burną 

patekus į žarnyną.

6. Dažniausiai nuo nešvarių rankų, užteršto maisto ar daiktų , todėl labai 
svarbu yra švari gyvenamoji aplinka.





Askaridozės
Askaridozė – kirmėlinis susirgimas, kurį sukelia apvaliosios kirmėlės –

askaridės.

Askaridozės šaltinis – sergantis žmogus.

Kirmėlės, kurios gali užaugti iki 15-40 cm ilgio.

Žmogus užsikrečia askaridžių kiaušinėliams per burną patekus į žarnyną: 

per nešvarias rankas, valgant neplautas daržoves, vaisius, uogas, geriant 

nevirintą atvirų vandens telkinių vandenį. 

Askaridoze žmogus dažniausiai užsikrečia vasarą ar rudenį.







Toksokarozė

Toksokarozė yra kirmėlinė liga, kurią sukelia apvaliųjų kirmėlių toksokarų

lervos. 

Toksokarozę platina užsikrėtę šunys ir katės, savo išmatomis teršiantys 

aplinką.

Žmogus toksokaroze užsikrečia toksokarų kiaušinėliams per burną patekus į 

virškinimo traktą: nuo nešvarių, žemėtų rankų, valgydamas neplautas uogas, 

vaisius ir daržoves, vartodamas atvirų telkinių vandenį, vaikai – žaisdami 

smėlio dėžėse, žaliose vejose, kuriose yra šunų ir kačių išmatų.









Plauk rankas ir būsi sveikas!



Ačiū už dėmesį.


