Världshälsodagen
med Navet
D

en 7 april varje år, på årsdagen av bildandet av Världshälsoorganisationen WHO
(1948), firas Världshälsodagen. WHO kämpar för en förbättrad världshälsa och två
viktiga inriktningar handlar om att:
•
Förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa.
•
Förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa.
Även FN:s Globala hållbarhetsmål som funnits sedan 2015 har delar som fokuserar extra
mycket på världshälsofrågor. Vill du läsa mer om alla de Globala Hålbarhetsmålen? Besök
globalamalen.se
Idag tittar vi närmare på en utmaning för oss som finns i både WHO:s mål och FN:s Globala
mål; att det är viktigt med en God hygien! Visste du att en väldigt viktig del av en god hygien
är rena händer? Om vi har rena händer minskar vi smittspridningen av många sjukdomar
som annars lätt sprids mellan människor. Vet du hur du bör göra för att bli ett riktigt proffs?

5 T i Handhygien
Temperatur

Ljummet vatten löser
smuts bättre än kallt.

Se alla målen på förklaringssidan!

Varmt, kallt eller ljummet?
Du behöver: 3 ungefär lika stora skålar, varmt (inte så varmt
att du bränner dig), kallt och ljummet vatten (H2O)

Tvål

1. Ställ skålarna på rad. Häll ljummet vatten i skålen i mitten.
Häll kallt i den på ena sidan och varmt i den på andra sidan.
2. Håll en hand i den kalla och en i den varma tills händerna
har vant sig.
3. Lyft samtidigt över båda till skålen med ljummet vatten.

Tvål hjälper till att
lösa upp.

Tid

Det tar tid att lösa upp
smutsen. Tvätta händerna i
minst 15 sekunder (så lång tid
som det tar att sjunga Blinka
lilla stjärna)
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Varmt vatten

Tork

Det är lätt att glömma tummen (speciellt den
ena). Kolla noga så att dina blir lika rena!

Hur länge bör du tvätta med tvål?
Du behöver: ett tidtagarur
1. Fundera över hur många ggr du tror att du kan stampa med foten på 15 sekunder.
2. Sätt igång tidtagningen. Hur många gånger hann du?
3. Fundera över hur många ggr du tror att du kan blinka med ögonen på 15 sekunder.
4. Sätt igång tidtagningen. Hur många gånger hann du?
Använd dessa mått nästa gång du tvättar händerna – hur många gånger ska du stampa med
foten eller blinka med ögonen för att löddra i 15 sekunder?
Glöm inte tummen!
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Kallt vatten

Hur kändes det? Hur kunde det bli så här?

Torka noga. Bakterier trivs bättre
på varma och fuktiga händer.

Tumme

Ljummet vatten
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Tvålbus
används…

– så kan du kolla om tvålen verkligen

Du behöver: fast tvål,
citronsyra, vatten (H2O),
ev bikarbonat
1. Fukta tvålen med vatten (H2O).
2. Strö citronsyra över hela tvålen
och låt den ligga en liten stund.
3. Skölj av citronsyran och torka tvålen.
4. Lägg tillbaka den på handfatet.
OM ingen som använder badrummet reagerar på ditt
tvålbus…då VET du att de slarvar med att använda tvålen.
För att återställa tvålen till användbart skick:
1. Fukta tvålen med vatten igen.
2. Strö bikarbonat över hela tvålen och låt den ligga en
halvtimma.
3. Skölj av bikarbonaten.

Nästa gång uppmärksammar vi Jordens dag (Mother Earth Day)

