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Sziasztok! 

 
 
Mai csoportfoglalkozásunk témája a koronavírus elleni prevenció és védekezés. 

 

 
Prevenció 

Magyarul "megelőzés". Azon orvosi és nem orvosi egészségügyi eljárások, 

életviteli módok, amelyek célja a betegségek megelőzése, korai felismerése, a 

szövődmények kialakulásának megelőzése. 

 
 

Csoportfoglalkozásunk célja. hogy újra felelevenítsük azokat az 

óvintézkedéseket amelyek betartásával csökkenthetjük annak esélyét, hogy 

megfertőződjünk ezzel az alig ismert vírussal. 

 

 
BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK: 

 
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi 

óvintézkedések betartása szükséges: 

1.  Moss kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig 

szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsd meg kezed alkoholos 

kézfertőtlenítővel! 

o hazaérkezés után 

o ételkészítés előtt és közben 
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o étkezés előtt 

o WC használatot követően 

o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 

o beteggel érintkezés előtt és után 

o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után 

 
2. Szemhez, szájhoz, archoz ne  nyúlj,  illetve  csak  kézmosást  követően!· 

3. Szellőztesd a szobád rendszeresen! 

4. Tisztítsd a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: 

asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, 

csapok, mosogatók és mobiltelefonok)! 

5. A gyakran használt tárgyak, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt. 

6. Kerüld a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket! 

7. Kerüld az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen 

bármilyen okból a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, egyéb)! 

8. Köhögéskor, tüsszentéskor használj papírzsebkendőt, amit használat 

után azonnal dobj el! Amennyiben erre nincs lehetőség, ne a kezedbe 

köhögj illetve tüsszents, hanem a behajlított kar könyökhajlatába! 

9. Amennyiben beteg vagy, tarts távolságot másoktól! 

o tartózkodj a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől 

o lehetőleg használj külön WC-t és mosdót 

o használj külön étkészletet 

o használj külön törülközőt 

10. Használj maszkot!!!! 

Az, hogy maszkot viselünk, biztonságérzetet ad, de abban az esetben, ha 

a maszk használata nem szabályos, nem éri el a célját és nem nyújt 

megfelelő védelmet. 
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A maszk felvétele: 

a). Mielőtt felvesszük a maszkot, tisztítsuk meg kezünket alkoholos 

fertőtlenítővel, vagy mossuk meg szappanos vízzel. 

b). Amennyiben a felvenni kívánt maszk egyszer használatos és az egyik oldala 

fehér, a másik oldala pedig színes, akkor a színes oldala legyen kifelé. 

c). A maszkot illesszük a száj és az orr elé, azaz takarjuk el a szánkat és az 

orrunkat a maszkkal. 

d). Rögzítsük a gumírozással (vagy kötőkkel). Igazítsuk meg, hogy a 

lehetőségekhez mérten kényelmes legyen. 

e). Ha a maszk rendelkezik orrmerevítővel (ez főként az egyszer használatos 

maszkoknál fordul elő), azt formázzuk rá az orrunkra (aki szemüveges a 

szemüveg alá illesztheti). 

f). Állunk alá húzzuk le a maszk alsó szélét, ezzel zárt közeget biztosítunk az 

orr és a száj köré. 

Mindezt úgy illesszük és rögzítsük, hogy egészen addig, amíg le nem kell venni, 

ne kelljen megérinteni a maszkot. 

 

 
A maszk levétele: 

g). Semmiképpen ne érintsük meg a maszk külső felületét, mert potenciálisan 

fertőzöttnek kell tekintenünk. 

h). Mielőtt levennénk a maszkot, tisztítsuk meg kezünket alkoholos 

fertőtlenítővel, vagy mossuk meg szappanos vízzel. 

i). Hátulról érintsük meg maszkunkat a rögzítőpántnál és úgy emeljük le 

arcunkról. 

j). A maszkot, ha egyszer használatos, azonnal dobjuk a szemetesbe. Ha textil, 

akkor a kezelése kicsit komplikáltabb, hiszen ki kell mosni, vasalni, hogy a 

vírusok elpusztuljanak. A textil maszkot egy olyan helyre kell tennünk levétel 

után, ahol azonnal el tudjuk kezdeni a mosást, ezt a helyet is fertőzöttnek kell 

tekintenünk a mosás befejezéséig. 

k). A maszk levételét követően azonnal tisztítsuk meg kezünket alkoholos 

fertőtlenítővel, vagy mossuk meg szappanos vízzel. 
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A viselés sok új, meg nem szokott problémát okoz, például úgy érezzük nehezen 

kapunk levegőt, nem kényelmes, eleve ellenérzésünk van a maszk ellen, 

letoljuk az orrunkról, állunk alatt viseljük, mondván mi nem vagyunk betegek, 

de ugye tudjuk, hogy ez nem minden esetben jogos és nem minden esetben igaz. 

 
 

Köszönöm, hogy elolvastad a mai csoportfoglalkozás témáját, remélem, 

hasznodra válik. 

 
 

Mindenkitől visszajelzést várok a messenger alkalmazásban vagy a kréta 

digitális kollaborációs platformon, írja meg számokkal és betűkkel jelölve 

azokat az óvintézkedéseket, amelyeket használ a saját és mások 

egészségének megóvására. 

 
 
                      Farkas Zoltán  

  Nevelőtanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


