
ÖÅ1: ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÌÉÊÑÏÂÉÁ

Óôéò åéêüíåò

ðáñáôçñåßò ôñüðïõò

ìå ôïõò ïðïßïõò

ìðïñïýìå íá

ðñïóôáôåõôïýìå

áðü ôá ìéêñüâéá.

Ãíùñßæåéò Üëëá

ìÝôñá ðñïóôáóßáò

áðü ôá ìéêñüâéá;

Ôá ìéêñüâéá åßíáé ìéêñïóêïðéêïß ïñãáíéóìïß, áüñáôïé ìå ãõìíü ìÜôé. Áí «åéóÝëèïõí» óôï óþìá ìáò,

ìðïñïýí íá áðïäåé÷èïýí âëáâåñÜ ãéá ôçí õãåßá ìáò. Ðþò üìùò «ìðáßíïõí» óõíÞèùò ôá ìéêñüâéá óôï

óþìá ìáò;
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Theo
Γραφομηχανή
1 ώρα

Theo
Γραφομηχανή
Τα μικρόβια μπαίνουν στο σώμα μας από τη μύτη και το στόμα καθώς αναπνέουμε.Μικρόβια μπορούν επίσης να μπουν από μία ανοιχτή πληγή.

theo
Επισήμανση



Áí «ìðïõí» ìéêñüâéá óôï óþìá ìáò, ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí äéÜöïñåò áóèÝíåéåò. Ôá ìéêñüâéá

ìåôáäßäïíôáé áðü Üíèñùðï óå Üíèñùðï, ïðüôå ïé áóèÝíåéåò åîáðëþíïíôáé. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò êáé

óõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôïõò ôñüðïõò ìå ôïõò ïðïßïõò

ìåôáäßäïíôáé ôá ìéêñüâéá. ÓõæÞôçóå åðßóçò ãéá ôá ìÝôñá ðñïöýëáîçò áðü ôç ìåôÜäïóç ôùí ìéêñïâßùí.

ÅÉÊÏÍÁ ÌÅÔÑÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓÔÑÏÐÏÓ ÌÅÔÁÄÏÓÇÓ
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Theo
Γραφομηχανή
Από τα χέρια με επαφή                     Πλύσιμο των χεριών

Theo
Γραφομηχανή
Από χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο  Αποφυγή επαφής, πέταγμα μετά                                                         τη χρήση

Theo
Γραφομηχανή
Από το στόμα                                   Ο καθένας χρησιμοποιεί τη δικιά                                                       του οδοντόβουρτσα

Theo
Γραφομηχανή
 Με το βήχα                                      Δεν πλησιάζουμε πολύ όσους                                                        βήχουν

Theo
Γραφομηχανή
Από το στόμα και τη μύτη                 Οι γιατροί φορούν γάντια και                                                        μάσκες.

Theo
Γραφομηχανή
Από ανοιχτή πληγή                          Καθαρισμός και κάλυψη της πληγής

Theo
Γραφομηχανή
Με τα σταγονίδια του φταρνίσματος  Βάζουμε το χέρι μας μπροστά

Theo
Γραφομηχανή
Από το στόμα                                   Τρώμε και πίνουμε μόνο καθαρά                                                        φαγητά και ποτά  

theo
Επισήμανση



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ôé ðñÝðåé íá êÜíåé ôï ðáéäß, ãéá íá áðïöýãåé ôçí

«åßóïäï» ìéêñïâßùí óôï óþìá ôïõ;

2. ÐáñáôÞñçóå ôçí åéêüíá.

Ìðïñåßò íá åíôïðßóåéò ôñåéò

áéôßåò áíÜðôõîçò ìéêñïâßùí óôï

æá÷áñïðëáóôåßï;

.

ÓõìðÝñáóìá

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá áíáöÝñïíôáò ôñüðïõò ðñïóôáóßáò áðü ôá ìéêñüâéá.
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Theo
Γραφομηχανή
Για την καθημερινή προστασία μας από τα μικρόβια πρέπει να πλένου-με πολύ καλά τα χέρια μας, να φροντίζουμε ό,τι τρώμε ή πίνουμε ναείναι καθαρά και να μην πλησιάζουμε ανθρώπους που βήχουν ή φτερ-νίζονται.

Theo
Γραφομηχανή
Πρέπει να καθαρίσει και να καλύψει την πληγή.

Theo
Γραφομηχανή
Τα σταγονίδια του βήχα,τα ποντίκια, οι μύγες, οιακαθαρσίες, η βρώμικητουαλέτα, τα σκουπίδια, τα χαλασμένα τρόφιμαείναι μερικές από τις εστίεςανάπτυξης μικροβίων στοζαχαροπλαστείο.




