
EL YIKAMA

• El yıkamada kullanılan en önemli 
malzemeler akan temiz su, sabun ve 
havludur. 

• Suyun mutlaka musluktan akması 
gerekmez, suyu musluklu bidondan, 
maşrapadan ya da herhangi bir şekilde 
dökerek kullanabiliriz. Ancak kullandığımız 
suyun mutlaka temiz olması gerekir.

• Sabun, kil ve sıvı yağlardan oluşan doğal 
bir temizleme aracıdır. Katı ya da sıvı 
şekilde olabilir. Elimize aldığımız sabunu 
avucumuzda köpürterek kullanırız. Bu 
esnada hem mekanik, hem de kimyasal 
etkisi ile ellerimizdeki mikrop sayısı azalır. 
Ancak her tür sabun mikrop tutabilir, bu 
nedenle sabun koyduğumuz kapların da 
temiz olması gerekir.  Katı sabunlar için 
delikli kaplar tercih edilir, sıvı ortam mikrop 
üremesini arttırır. 

• Havlu en az el yıkama kadar önemlidir, her 
türlü mikrop ve parazitin insandan insana 
geçişinde en önemli araçlardan biridir. Bu 
nedenle ya kâğıt havlu, ya kişisel havlu ya 
da ellerin havada doğal yolla kurutulması 
önerilir. Aile içinde bile birbirinizin 
havlusunu kullanmayınız. Havluları sık sık, 
ya da ıslanınca değiştirin.

ELLERİMİZİ YIKAMADA 
KULLANILAN MALZEMELER 
NELER OLMALIDIR?

Suyun mutlaka musluktan akması 
gerekmez; suyu musluklu bidondan, 
maşrapadan ya da herhangi bir 
şekilde dökerek kullanabiliriz. 
Ancak kullandığımız suyun mutlaka 
temiz olması gerekir.

Uygun el yıkama ile bu 
mikropları en aza indirmezsek 

hem kendimizi hem de 
çevremizi hastalandırırız.
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• Birçok kültürde el ve yüz yıkama sabah 
kalkınca başlar

• Mutfakta yemek yapmaya başlamadan 
önce ve mutfakta işiniz bittikten sonra

• Gün boyunca yemeğe oturmadan önce ve 
yemekten sonra

• Tuvalete girmeden önce ve sonra

• Bebek bakımı yapmadan önce ve sonra

• Emzirmeden önce ve sonra

• Hapşırma ve öksürmeden sonra

• Hastalara dokunmadan önce ve sonra

• Bozulmuş gıda, malzeme, yüzey ya da 
çöplere dokunduktan sonra

• Saçlarımıza, ağzımıza, kulağımıza, 
ayağımıza ve kirli vücut bölgelerine 
dokunduktan sonra

• Toplumda toplu taşıma araçları ve para 
gibi kullanım araçlarını kullandıktan sonra 

• Kedi, köpek ve diğer hayvanlara 
dokunduktan sonra

ELLERİMİZİ NE ZAMAN 
YIKAMALIYIZ? 

Bir çok kültürde el ve yüz yıkama 
sabah kalkınca başlar.
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EL YIKAMANIN  ÖNEMİ

Gün boyunca bedenimizde 
en aktif kullandığımız 
kısım ellerimizdir.

Ellerimizle dokunuruz, 
tutarız, tokalaşırız, 
çeşitli işler yaparız.                      
Bu işlevlerin her biri 
ile ellerimize bizi hasta 
edebilecek milyonlarca 
mikrop bulaşır. 
Ellerimizdeki faydalı 
mikropların yanı sıra 
dışarıdan bulaşan bu 
mikroplar dokunduğumuz 
her yüzeyde yaşarlar. 

Uygun el yıkama ile 
bu mikropları en aza 
indirmezsek hem 
kendimizi hem de 
çevremizi hastalandırırız. 

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

Günlük hayatta sosyal el yıkama, en az 
20 sn sürmelidir.

Akan ya da 
akarsuyun altında 
eller ıslatılır, sıvı ya 
da katı sabun ele 
alınır.

Önce ellerin çevresi, 
sonra parmaklar 
ve parmak araları 
ovalanır.

Sonrasında köpürtülen 
sabun temizlenene kadar 
akan su altında eller 
durulanır.

Kişisel havlu ya da kağıt 
havlu ile eller kurulanır.

Musluğu kapatmak 
aiçin ayrı bir kağıt 
kullanılabilir ya da 
musluk uygunsa 
dirsekle kapatılabilir.

İçimizden 20’ye kadar 
sayarsak minimum 
yıkama süresini doğru 
uygulamış oluruz.

Sonra avuç içleri, 
ellerin üst kısımları, 
tırnak uçları köpük 
ile ovalanır.


