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Malzemeler 

 Varış Katılanlar isim kâğıtları hazırlarlar (bant, kalem)  Bant, kalem 
10 Karşılama 

Tanışma 
Selamlamanın ardından 
katılanlar ve sunucular 
kendini tanıtırlar. 

İlk önce sunumcu kendini tanıtır ve kamplardaki hijyen hakkındaki 
gözlemlerini aktarır. Ardından katılanlar kendini isimleriyle tanıtırlar. Ayrıca 
iyi ve kötü olan bir durumu aktarırlar.  

Tanışma 
Yapılan deneyimler ve 
tecrübeler içerikleri 
interaktif bir şekilde 
öğrenmeye yardımcı olur. 

 

15 Bilgi 
Katılanlar, hijyenin bazı 
hastalıkları 
önleyebilmede büyük bir 
rol oynadığını bilirler. 
Katılanlar etraflarını 
temiz tutmaları ve 
odalarını 
havalandırmaları 
gerektiğini biliyorlar, 
böylelikle hastalıkların 
yayılmamasına ve 
odaların 
küflenmemesine 
yardımcı olabildiklerinin 
farkındalar. 
Kendilerini ve ailelerini 
veya arkadaşlarını nasıl 
koruyabildiklerini 
biliyorlar. 
 
Ayrıca katılanlar bu 
durumda tek suçlu 
kendileri olmadıklarını 
biliyorlar. Kötü 
organizasyon ve politik 
durumlar bu konularda 
çok büyük yer alıyor. 
Katılanlar problemleriyle 
yalnız değiller ve bunu 

Saç hijyeni:  
 Saçlar düzenli olarak yıkanmalı 
 Saç tarağı başkalarıyla paylaşılmaz, bit bulaşabilir  
Ağız hijyeni:  
 Günde 2-3 kere dişlerinizi fırçalayınız  Flüorit içeren diş macunu kullanınız  
 Diş fırçanızı paylaşmayınız 
 Böylece kendinizi diş çürüğünden ve dişeti iltihaplarından 

koruyabilirsiniz.  
Vücut hijyeni: 
 Düzenli olarak duş alınız ve elbiselerinizi yıkayınız 
 Elbiselerinizi paylaşmayınız 
 Böylece uyuz hastalığından korunmuş olursunuz 
El hijyeni: 
 Yemek yemeden önce ve lavaboya gittikten sonra, hayvan ve insan 

temasından sonra ellerinizi yıkayınız  Böylelikle kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı grip ve mide-bağırsak 
enfeksiyonlardan koruyabilirsinız 

Tuvalet hijyeni: 
 Gıda ve atıklarınızı tuvalete atmayınız 
 Tuvalet kâğıdını kullanınız 
 Sifonu çekmeyi unutmayınız 
 Adet olduğunuzda hijyen torbasını kullanınız 
 Böylelikle kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı enfeksiyonlardan 

koruyabilirsiniz  
Mutfak hijyeni: 
 Taze gıdaları buzdolabına yerleştirin 
 Açılmış gıdaları hava geçirmez bir halde kapatınız  Kirli ve temiz is süreçlerini ayırınız  
 Böylelikle kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı enfeksiyonlardan ve 

Afişi anlatıp örnekleyiniz. 
(Yukarıdan başlayıp 
aşağıya doğru) 
 
Her konudan sonra kısa bir 
tartışma. 
 
Kamptaki sorunlar 
konuşulmalı.  
 
Herkes bu konuda fikrini 
söylemeli ve beraberce 
çözümler üretilmeli. 
 
 
 
  

Afiş:  

 
 
Resimler: 
Broşür 
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bilmeleri çok önemli. 
Yardım aramaları ve 
kendi sorunları ile baş 
başa kalmaları yanlış bir 
hareket olduğunu 
biliyorlar. Yardım 
alabildikleri yerleri 
biliyorlar. 
Kamptaki durumları için 
utanmıyorlar. 
Durumlarından en iyisini 
yapabiliyorlar.  

gıda zehirlenmesinden koruyabilirsiniz  
Oda hijyeni: 
 Çöpünüzü atınız, uzun süre toplamayınız 
 Çöp kapağını kapalı tutunuz 
 Günde 3 defa 15 dakika odayı havalandırınız 
 Böylece kendinizi ve ailenizi/arkadaşlarınızı haşarat ve farelerden 

ayrıca odanızın küflenmesinden koruyabilirsiniz. Odada küf oluşması 
solunum hastalıklarına neden olabilir.  
 

Önemli noktalar: 
- Küf durumunda: Ev sahibine/sosyal yönetimine başvurunuz 
- Hastalık durumunda (Uyuz, bit): Doktora ve sosyal yönetime başvur. 
- Birçok kişi tarafından kullanılan sıhhi tesisler dezenfektan ile 

donatılmış olması gerekir  
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama 
Katılanlar hastalıkların 
(patojenlerin) nasıl 
dağıldığını biliyorlar. 
Ellerin doğru bir şekilde 
nasıl yıkandığını 
biliyorlar.  
 
 
 
 
 

Patojenler insan gözüyle görülmeyecek kadar küçükler. Biz sim yardımıyla 
dağılma yollarını gösteriyoruz. Virüsler ve Bakteriler hastalıkların baş 
etkenleridir. Patojenler eller üzerinden ağıza ya da buruna ulaşabilirler ve 
oradan tüm vücuda yayılabilirler. 
Tipik enfeksiyon hastalıklar:  Nezle 
 Mide ve bağırsak hastalıkları 
 Grip 
Halka açık alanlarda (sıhhi tesislerde, otobüslerde, insanların yoğun 
bulunduğu yerlerde) ve doğrudan insan ve hayvan temaslarında ayrıca et 
ve yumurta temaslarında yüksek bir enfeksiyon kapma riski bulunuyor. 
Ayrıca çiğ et ve yumurta ile temasta bulunduğumuzda da risk yüksek 
olabilir.  
 
Cinsiyet ayrımı: Tuvalet ve cinsellik hijyeni (Cinsel yollarla bulaşan 
hastalıkları önlemek için prezervatif kullanımı). 
Elleri yıkamak için katılanlar cinslerine göre ayrılırlar ve beraber lavaboya 
giderler. Orada cinslerine göre tuvalet-, cinsel hijyen ve ellerin yıkanması 
hakkında bilgi verilir. Simin çıkması için yardım edilir. 
 

Sunumcu eline sim döker 
ve herkese gösterir.  Aynı 
anda bir katılımcının elini 
sıkar ve onunda başka 
birinin elini sıkması ister. 
Ardından sunumcu tekrar 
sim eline alır ve 
hapşırıyormuş gibi yapar ve 
simin hemen nasıl 
yayıldığını gösterir.  
 

Sim 
 

5 Take Home Message 
 

Feedback: Neleri öğrendim (1 Nokta) 
 
Kendini koru – Sağlıklı kal! 

Feedback 
Anlatım 
Broşür dağıtımı 

Broşür 
Top  
 

 Veda Katılanlara teşekkür edilir ve veda edilir   
 


