
                           POZVÁNKA 
 

 
 

Chcete sa dozvedieť niečo viac o starostlivosti rúk? 

 

Žiačky I. Ko triedy pozývajú všetkých do kozmetického salónu Eva na ošetrenie rúk, 

kde  Vám vysvetlia, prečo je starostlivosť o ruky dôležitá.  

 

Kozmetický salón môžete navštíviť každý piatok od 10,00 do 12,00. 

 

Vedeli ste, že pri potriasaní rukou si ľudia okrem pozdravu odovzdávajú tiež 

baktérie. Ruky sú tak najčastejším prenášačom infekcií.  Na  jednom prste ruky sa 

nachádza okolo 12-tisíc baktérií. Dôkladné umývanie rúk je jednoduchá a 

najúčinnejšia metóda, ako šíreniu chorôb zabrániť. Neumytými rukami sa prenáša 

napríklad chrípka alebo žltačka odborne sa nazýva hepatitída A, ktorej sa tiež 

hovorí choroba špinavých rúk. A tiež teplo, vlhko a oslabená imunita často 

spôsobujú mykózu. Mykóza, alebo pleseň je infekcia, ktorá je spôsobená 

vláknitými  hubami alebo kvasinkami. Na našej koži sa prejaví svrbením, 

zápalom, sčervenaním pokožky jej popraskaním a olupovaním.   

Viac štúdií potvrdilo, že správne umývanie rúk a dezinfekcia dokážu znížiť riziko 

infekcie prostredníctvom rúk až o 66 %. Podľa odporúčaní hygienikov sa majú 

ruky umývať mydlom pod tečúcou vodou. Ruky sa najprv navlhčia, potom sa 

aspoň desať sekúnd mydlia mimo prúdu vody. Silnejší účinok majú mydlá 



antibakteriálne. Dôležité je umývať si aj priestor medzi prstami, okolo nechtov, 

brušká prstov, dlane a chrbát rúk. Ruky sa opláchnu pod tečúcou vodou. 

Poriadne sa osušia, najlepšie papierovými obrúskami, lebo v látkových uterákoch 

sa totiž môžu zdržiavať nechcené baktérie.  

 Správnemu postupu umývaniu rúk učíme aj deti. Rodičia by im mali byť vzorom, 

podľa prieskumu si ale len traja dospelí z desiatich umývajú ruky, keď je to nutné. 

Po kýchnutí či zakašľaní si neumyje ruky 37 % ľudí, iba 67 % si umýva ruky po 

použití WC, častejšie si ich neumývajú muži, ženy si ich zase umývajú zle. 

Baktériami sú zamorené držadlá nákupných vozíkov, kľučky a splachovače na 

verejných toaletách, kľučky dverí na verejných budovách, držadlá v autobusoch, 

električkách a metre, počítačové myši, klávesnice v internetových kaviarňach a 

mobilné a pevné telefóny na pracoviskách. Častým umývaním rúk si chránime 

svoje zdravie. 

 A ako sa správne starať o ruky? Umývanie po toalete, umývanie pred jedlom, 

krémovanie, ošetrenie nechtov a v neposlednom rade aj starostlivosť 

v kozmetickom salóne. 

Článok pripravila žiačka I. Ko Kristína Hajtmánková. 

 

Ďakujeme za návštevu 

 

 

Aktivitu pripravila  majsterka OV A. Panáková a  PhDr. B Vojteková.  

 


