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Temizlik

Ter nedeniyle oluşan tuzlar ve çevre 
faktöründen bulaşan toz ve kirlilik saça 
zarar veren etkenlerden olup kepeğin 
oluşmasına neden olmaktadır.
Saça zarar veren etkenlerin, deriyi ve 
saçı çevreleyen doğal yağlarla birleşmesi 
sonucunda bu zararlı etkenlerden 
kurtulmak daha da zorlaşmaktadır.
Bu nedenle de bu yağları küçük parçalara 
ayıran ve suyla kolayca yıkanmasını 
sağlayan yağ çözücü şampuan kullanılması 
gerekmektedir. Bu şekilde, saça hiçbir 
zarar vermeden saçın temizlendiğinden 
emin olabiliriz.

Saçı taramanın ve uçlarını 
düzeltmenin baştaki kan

dolaşımını hareketlendirdiğini
biliyor uydunuz?

Bilgini Sına sorularının tüm 
cevapları “HAYIR”dır.

Diş Temizliği
•Ağız ve diş temizliği özellikle 
sağlıklı beslenmeyle beraber 
yapıldığı zaman, diş 
çürümesinin en büyük 
önlemidir. 
•Küçük yemek parçalarının 
temizlenmesi için dişlerin her 
yemekten sonra temizlenmesi 
gerekmektedir. 
•Aşırı sıcak veya soğuk 
yemeklerden, ekşi 
gıdalardan ve/veya 
bunların karışımından 
sakınılması erekmektedir.
Gece dişlerinizi 
fırçaladıktan sonra 
yemek yemekten 
kaçınmalı ve özellikle de tatlılardan uzak 
durmalısınız.
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Kişisel Temizlik 
Banyonun Yararlarını Biliyor 
musunuz?
Banyo, vücudu zararlı,
toksik ve tahriş edici 
bakterilere karşı korur.
Deri katmanlarının banyo 
sırasında değiştiğini biliyor 
muydunuz?

Unutmayınız: Akrabalarınızla havlu,
sabun veya lifinizi paylaşmayınız!

Doğru cevaplar için son 
sayfaya bakınız.

Temizliğimizi Nasıl Sağlarız?
•Günlük banyo yapmak veya sadece sabun 
ve suyla yıkanmak temizliğin temel bir 
kuralıdır.
•Mantar hastalıklarının en büyük etkeni 
olan nemin önlenmesi için vücudun 
(özellikle koltuk altı, bacak arası ve 
parmak arası gibi bölgeler)  
iyi şekilde kurulanması 
gerekmektedir.
•Parazit ve bakterilerden 
korumak için vücudu 
banyodan sonra iyice 
kurulamak gerekmektedir.

Vücut Neden Terler?
İnsan vücudu günde yaklaşık 
bir litre suyu spor yapınca 
veya vücut ısısı yükselince 
kaybeder. Terin vücuttan 
çıkmasına olanak sağlayan 
gözenekler vücudun sabit 
sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Terlediğimiz Zaman Ne 
Olur?
Terlediğiniz zaman 
vücudunuz su kaybeder ve 
ıslanır. Bu da bakterilerin 
oluşmasına olanak sağlayan 
ortamın şekillenmesine yol 
açar.

Ellerimizi Ne Zaman Yıkarız?
• Yemekten önce ve sonra.
• Tuvaleti kullandıktan sonra.
• Yara ve aftlara dokunmadan önce ve 
dokunduktan sonra.
• Hayvanlara veya atıklarına dokunduktan 
sonra.
• Çöp gibi kirli nesnelere dokunduktan
sonra.
• Oyundan sonra.

El Yıkamanın Aşamaları
•Avuçlarınızı yıkayın.
•Parmaklarınızı ve parmak 
aralarınızı ovun.
•El sırtınızı ve tırnak 
arkalarınızı ovun.
•Başparmağınızın tabanını 
ovun.
•Parmaklarınızın sırtını 
ovun.
•Avcunuzla tırnaklarınızı 
ovun.
•Bileklerinizi yıkayın.
•Ellerinizi kuru havlu veya kâğıt 
havluyla durulayın
Saç Temizliği
Saç, kişinin en çok 
görünen yeridir. Sağlık
ve dış görünüş açısından 
onun bakımına özen göstermek 
önemlidir. Saçı temiz tutmak onu 
sağlıklı tutmanın en önemli unsurudur.

Temizliğe Dair Neleri Doğru Biliyorsun?
1.Eller sürekli sıcak suyla yıkanmalıdır.
 Evet  Hayır
2.Sabun kullanıp kullanmamak genelde 
önemli değildir.
 Evet  Hayır
3.Umumi tuvaletlerde çokça bakteri vardır 
ama ev tuvaletlerinde bakteri yoktur.
 Evet  Hayır
4.Elleri sürekli yıkamak bağışıklık sistemini 
olumsuz etkiler.
 Evet  Hayır
5.Yetişkinler ellerini çocuklardan daha sık 
yıkamalıdır.
 Evet  Hayır

Temizlik
Neden ve Nasıl?
Bakteri ve mikroplardan 
bulaşan hastalıklara karşı 
alınabilecek en büyük 
önlem temizliktir. Vücut 
sağlığı için olan öneminin 
yanı sıra, ruhsal açıdan da 
rahatlatmak gibi yararları 
vardır. Ayrıca temizlik, kişinin 
başkalarıyla sağlıklı ilişkiler
kurmasına da yardımcı olur.


