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Rankų plovimas

◼ Tai įprasta kasdienė, tačiau labai svarbi asmens 
higienos procedūra. 

◼ Jas plauname ne tik tam, kad būtų švarios, bet ir 
tam, kad apsaugotume save ir aplinkinius nuo 
užkrečiamų ligų.



Jei neplausime rankų.... 

◼ Dauguma žmonių neplauna savo rankų taip 
dažnai, kaip reikėtų. 

◼ O juk lankomės viešose įstaigose, viešajame 
transporte, žaidžiame kieme su kamuoliu, 
liečiame gyvūnus – tiesiog kontaktuojame su 
įvairiausiomis bakterijomis.

◼ Ant mūsų rankų knibždėti knibžda milijonai 
įvairiausių mikroskopinių gyvių, kurie tik ir taikosi 
patekti į akis, nosį, burną, ir galiausiai sukelti 
infekciją.



Jei neplausime rankų....

Galima susirgti: 

◼ koronavirusu,

◼ gripu,

◼ dizenterija, 

◼ hepatitu A, 

◼ rotavirusu, 

◼ skrandžio, žarnyno 
infekcijomis, 

◼ užsikrėsti kirmėlėmis,

◼ turėti kitų negalavimų. 



Kada plauti rankas? 

◼ Kai tik pastebime, kad jos nešvarios.
◼ Rankas reikėtų plauti maždaug kas valandą, 

ypač:
◼ - po naudojimosi tualetu,
◼ - po žaidimo su gyvūnais,
◼ - prieš ir po maisto gaminimo,
◼ - prieš valgį,
◼ - po pasivažinėjimo dviračiu, paspirtuku...
◼ - grįžus namo,
◼ - po nosies pūtimo, čiaudėjimo, kosulio,
◼ - po važiavimo troleibusu, autobusu, buvimo viešose 

vietose ir kt.



Kaip plauti rankas?

◼ Rankų plovimo trukmė apie 40-60 sek.



Rankas sudrėkinti vandeniu, išorine 
plaštakos puse paspausti skysto muilo 
dozatoriaus rankenėlę ir užpilti apie 3 ml 
skysto muilo arba išmuiluoti muilu



Delnus vieną į kitą trinti 
sukamaisiais judesiais



Trinti  rankas,  dešinįjį delną 
uždėjus  ant  kairiosios plaštakos 
išorinės pusės, po to atvirkščiai



Trinti delną į delną praskėstais 
ir sukryžiuotais pirštais



Trinti  pirštų galiukus,  sulenktais  
ir  sukabintais priešinguose delnuose 
pirštais



Įtrinti nykštį sukamaisiais kitos 
rankos judesiais



Įtrinti pirštų galiukus sukamaisiais 
judesiais kitos rankos delne



Muiluotas rankas nuplauti po 
vandens srove



Rankas nusausinti vienkartiniu 
rankšluosčiu ar servetėle. 
Jei vandens čiaupai užsukami ranka, 
juos užsukti su panaudotu vienkartiniu 
rankšluosčiu ar servetėle.
Kiekvienas turėtų naudoti tik savo 
asmeninį rankšluostį rankoms 
nusausinti.



Panaudotą vienkartinį rankšluostį 
ar servetėlę išmesti į šiukšliadėžę



Kaip taisyklingai plautis rankas? 
◕‿◕ Mokomasis filmukas

https://www.youtube.com/watch?v=KUJiE
6BSjyM





https://youtu.be/-Mu4-2bvvUM

Kaip plauti rankas?



Norint apsaugoti savo sveikatą, būtina 
rūpintis rūpintis švara, laikytis higienos, 
įskaitant dažną rankų plovimą.


