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REFUGIUM – драве за бежанци

�ази информационна брошура е част от проекта
REFUGIUM за обучение на бежанци по здравни
теми, изготвена от HAW Hamburg, катедра: здравни
науки.
�нформацията ще помогне на �ас, �ашето
семейство и приятели да бъдете здрави в !ермания.

"аучете с REFUGIUM за
■■■■ #дравеопазването в !ермания
■■■■ $сихичното здраве в !ермания
■■■■ &игиената в !ермания
■■■■ Устната хигиена в !ермания
■■■■ (изическата активност в !ермания
■■■■ &раненето в !ермания

�ие и �ашето здраве са важни за нас!
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… чрез изхвърляне на 
боклука:
■■■■ )ъбирайте боклука разделно
■■■■ �зхвърляйте го в

предназначените за целта
контейнери

■■■■ #атваряйте капака на боклука
■■■■ �зхвърляйте боклука

възможно най-скоро

… чрез грижа за тялото:
■■■■ *ъпете се редовно
■■■■ "е споделяйте дрехите си
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… от:
■■■■ Bъшки
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Tоалетна хигиена

'енска хигиена

Mъжка хигиена

… чрез:
■■■■ �зползвайте  тоалетна

хартия

■■■■ Оставяйте тоалетната 

чиста след използване

■■■■ �зползвайте четка за

тоалетна

■■■■ "е изхвърляйте храна 

или други отпадъци в 

тоалетната

… от:
■■■■ �ируси, бактерии, гъбички

■■■■ /азпространение на

микроби

■■■■ #апушване на тръбите 

■■■■ $оява на миризми

■■■■ $лъхове

… от:
■■■■ *ариес
■■■■ #агуба на зъби
■■■■ #аболяване на венците
■■■■ 0ош дъх 
■■■■ )ърдечен инфаркт
■■■■ $реждевременно раждане

… от:
■■■■ *раста

… от:
■■■■ )томашно-чревни 

инфекции
■■■■ $ростуда
■■■■ !рип 

… от:
■■■■ 1елодробни заболявания

(напр. Астма)
■■■■ Алергии

… от:
■■■■ 5иризми
■■■■ $рехвърляне на болести 

чрез паразити
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… от:
■■■■ )алмонела и други микроби 

в храната
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… от:
■■■■ 1актерии и гъбични

инфекции

■■■■ &епатит А и 6

■■■■ $редаване на &��/)$�"

■■■■ &епатит B, C и D

… от:
■■■■ 1актерии и гъбични

инфекции

■■■■ &епатит А и 6

■■■■ $редаване на &��/)$�"

■■■■ &епатит B, C  и D

… чрез:
■■■■ 8обра интимна хигиена

■■■■ �зползвайте хигиенни

торбички

■■■■ $очиствайте тоалетната се-

далка преди и след употреба

■■■■ "е споделяйте самобръсна-

чката си

■■■■ �зползвайте презервативи

… чрез:
■■■■ 8обра интимна хигиена

■■■■ $очиствайте тоалетната

седалка преди и след

употреба

■■■■ "е споделяйте самобръсна-

чката си

■■■■ �зползвайте презервативи

… чрез грижа за косата:
■■■■ 5ийте косата си редовно
■■■■ "е споделяйте гребена/

четката си за коса

… чрез устна хигиена:
■■■■ "е споделяйте четката си 

за зъби
■■■■ )меняйте четката си за зъби

през 3 месеца
■■■■ �зползвайте флуоридна 

паста за зъби и конци за зъби
■■■■ �збягвайте сладки храни и

напитки
■■■■ $осещавайте зъболекаря

редовно

… чрез хигиена на ръцете:
■■■■ 5ийте ръцете си редовно
■■■■ $реди и след готвене и ядене
■■■■ )лед контакт с други хора
■■■■ )лед използване на тоалетната
■■■■ )лед контакт с животни

… чрез хигиена в кухнята:
■■■■ /аботете само с чисти ръце
■■■■ $очиствайте хладилника

редовно и не го препълвайте 
■■■■ 5есото и рибата трябва да

бъдат охладени
■■■■ *ухненските повърхности, при-

бори и уреди трябва да бъдат
почистени след употреба

… чрез предотвратяване
появата на мухъл:
■■■■ $роветрявайте 3 пъти 

дневно по 15мин.
■■■■ Особено при влажен въздух
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