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REFUGIUM
Flucht und Gesundheit

Higjiena e përditshme
Hygiene im Alltag

REFUGIUM – arratisja dhe Shëndeti 

Këto të dhëna janë pjesë e programit REFUGIUM – arratisja

dhe shëndeti ne Departamentin e Shkencave te Shëndetësis

HAW Hamburg. Informacionet do të ju ndihmojnë për të

mbajtur dhe rifituar shëndetin tuaj, familjes dhe miqëve

tuaj në Gjermani.

Mësoni me REFUGIUM mbi 

■■■■ Kujdesi shëndetësor në Gjermani 

■■■■ Shëndeti psiqik në Gjermani

■■■■ Higjiena në Gjermani

■■■■ Shëndeti oral në Gjermani

■■■■ Lëvizja në Gjermani

■■■■ Ushqimi në Gjermani

Ju dhe shëndeti juaj janë të rëndësishme për ne!

HAW Hamburg 
Fakultät Life Sciences
Department Gesundheitswissenschaften
Prof. Dr. Christine Färber
Ulmenliet 20 · 21033 Hamburg

Autorinnen und Autoren: Ebru Dogan, Svenja Fortak, Maike Heiser,
Ahmad Helal Popal, Anna Reisinger, David Rudel, Derya Taşer, 
Julia Wicherski.

Zeichnungen: Natalia Yaremenko

Dieses Faltblatt ist erhältlich in 8 Sprachen:
Deutsch, Englisch, Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Dari/Farsi,
Russisch, Türkisch.
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MBROJE VETEN … QËNDRO I SHËNDETSHEM …

… prej:
■■■■ morrave te kokës
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QËNDRO I 
SHËNDETSHEM …MBROJE VETEN …

Higjiena e nevojtores

Higjiena e grave

Higjiena e burrave

… nga higjienës tualet:
■■■■ përdorja e letëres tualetit
■■■■ të lënë të pastër tualet
■■■■ përdorni furçë tualet
■■■■ mos hidhni ushqim apo 

mbeturina të tjera në banjë

... prej:
■■■■ Viruset, bakteret, kërpudhat
■■■■ perhapja e patogjenëve
■■■■ bllokime tub 
■■■■ erë
■■■■ minjet

… prej:
■■■■ kariesit
■■■■ humbjes e dhëmbëve
■■■■ ndezjes mishit te dhembeve 
■■■■ erës se gojës
■■■■ infarktit te zemres
■■■■ lindjes te hershme

… prej:
■■■■ zgjebjjës

… prej:
■■■■ Sëmundjeve gastrointestinale
■■■■ ftohjjës
■■■■ gripit 

… prej:
■■■■ sëmundjes te mushkërive, 

te tilla si azma
■■■■ alergjis

… prej:
■■■■ Zhvillimit te erës
■■■■ Transmetimit te sëmundjeve

nga parazitët
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… nga trajtimi i flokve:
■■■■ larja e rregullt e flokëve
■■■■ krehje jo damja

… nga higjiena orale:
■■■■ mos e ndaj brushen e 

dhëmbëve me tjetret
■■■■ ndrohje brushen e dhëmbëve

çdo tre muaj
■■■■ Përdorni pastë fluoride për të

pastruar dhëmbët
■■■■ ushqime me sheqer në moderim
■■■■ vizitat e rregullta dentare

… nga mirëmbajtja e trupit:
■■■■ lajë trupin rregullisht
■■■■ Mos nëdro veshje

... nga higjiena e duarve:
■■■■ Larja e rregullt
■■■■ Para përpunimit të ushqimit 

dhe konsumit
■■■■ Pas kontaktit publik
■■■■ pas përdorimit të tualetit
■■■■ pas kontaktit të kafshëve

... nga higjiena e kuzhines:
■■■■ Punojnë vetëm me duar të 

pastra
■■■■ të veçanta ”të pastër“ dhe ”të

papastra“ proceset e punës
■■■■ ushqim të veçantë të papër-

punuara dhe të nxehta
■■■■ ushqim të nxehet mjaftueshëm
■■■■ Mos tejmbush frigoriferin
■■■■ Ftohje e mishit, sallam, 

produktet e peshkut dhe pro-
dukteve të ngjashme

... nga parandalimi i mykut:
■■■■ 3 herë në ditë për 15 minuta

ajroseni dhomen 
■■■■ special në lagështi të lartë

...nga hedhja e mbeturinave:
■■■■ mbeturinat me i ndar
■■■■ deponuar në kontejnerë të

përshtatshëm
■■■■ mbajtur kapak mbyllur
■■■■ disponuar mbeturinat në 

kohën e duhur
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… prej:
■■■■ Salmonellave dhe 

mikrobeve tjera në 
ushqim
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… prej
■■■■ Infeksioneve bakteriale dhe

fungale
■■■■ Hepatitit A dhe E

■■■■ Transmetimi i HIV/AIDS
■■■■ Hepatitit B, C dhe D

… prej:
■■■■ Infeksionet bakteriale dhe 

fungale
■■■■ Hepatitit A und E

■■■■ Transmetimi i HIV/AIDS
■■■■ Hepatitit B, C dhe D

… nga
■■■■ higjiena intime
■■■■ perdorimi kovë Higjiene kovë/

qese për artikuj higjienike
■■■■ vend tualet para dhe pas 

përdorimit të pastruar

■■■■ mos e ndajnë gjiletin
■■■■ Ikushtoj vëmendje përdorimit

prezervativëve

… nga 
■■■■ higjienës intime
■■■■ vend tualet para dhe pas 

përdorimit të pastruar

■■■■ mos e ndaj me tjetrin 
makinën e rrojës 

■■■■ përdorimit të prezervativëve


